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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

ء واملرسلني ، وعلى آله وصحبه      احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على سيد األنبيا         
  .أمجعني ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

  :أما بعد 
ِإنا أَرسلْناك شاِهدا   {   :هذا الرسول صلى اهللا عليه وسلم       خصائص  قال تعاىل مبينا بعض     

}  ) ٩(قِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَِصيلًا     ِلتؤِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وتعزروه وتو    ) ٨(ومبشرا ونِذيرا   
  ]٩ ، ٨: الفتح [

 ِإنا أَرسلْناك يا محمد شاِهداً علَى اخلَلِْق ِفيما أَجابوك ِبه علَى دعوِتك ِإياهم لِإلمياِن باِهللا ،                
 ِبأنَّ لَهم اجلَنةَ يف اآلِخرِة ، والثَّواب احلَـسن ،           فَتبشر املُؤِمنني الِذين استجابوا ِهللا وِلرسوِلهِ     

 منهاِر جذاٍب أليٍم يف نِإليِه ، ِبع مهتوعا دمع ِرِضنياملُع املُكَذِّبنيِذرنتو.  
هوه عما ال يلِيق ِبجالَِلـِه     فآِمنوا يا أَيها الناس ِباِهللا ورسوِلِه ، وانصروا ِدينه وعظَّموه ، ونزِ           

 ِشيوالع ود١.يف الغ  
فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ ِفـي        {:  وقال تعاىل   

  النساءسورة ) ٦٥(} أَنفُِسِهم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسِليما
فقد أقسم اهللا تعاىل بنفسه الكرمية أن هؤالء ال يؤمنون حقيقة حىت جيعلوك حكما فيمـا                "

وقع بينهم من نزاع يف حياتك، ويتحاكموا إىل سنتك بعد مماتك، مث ال جيدوا يف أنفسهم                
ضيقًا مما انتهى إليه حكمك، وينقادوا مع ذلك انقيادا تاماً، فاحلكم مبا جاء به رسول اهللا                
صلى اهللا عليه وسلم من الكتاب والسنة يف كل شأن من شؤون احلياة من صميم اإلميـان                 

  ٢ ."مع الرضا والتسليم

                                                 
  )٤٤٧٠ / ١ (-لتفاسري ألسعد حومد أيسر ا - ١
 التفسري امليسر - ٢



 ٢

وقد كتب الكثريون عن الشمائل احملمدية ، بدأ من اإلمام الترمذي، فالبغوي ،فـالبيهقي،              
هم اهللا  فابن كثري ، فالسيوطي ، فالصاحلي ، وقد انتفعت بكتبهم األمة قدميا وحديثاً فجزا             

  .عنا خري اجلزاء 
  ... ويف هذه الكتب الصحيح  واحلسن والضعيف واملنكر 

  : ويف هذا الكتاب الذي بني يديكم خالصة هلذه الشمائل ، وقد قسمته إىل ثالثة أبواب 
  خصائص الرسول صلى اهللا عليه وسلم اليت وردت يف القرآن والسنة -الباب األول
   كما وردت يف القرآن والسنة الشمائل احملمدية-الباب الثاين

  حقوق النيب صلى اهللا عليه وسلم على أمته بشكل خمتصر -الباب الثالث
 وقد قمت بعزو كل قول لصاحبه ، وشرح اآليات بشكل خمتصر من أمهـات كتـب                

  .التفسري القدمية واحلديثة 
 يناسبها   وقمت بتخريج األحاديث من مظاا واحلكم عليها إذا مل تكن يف الصحيحني مبا            

  .وغالبها تدور بني الصحة واحلسن ، وشرحت غريبها بشكل موجز 
  .سائالً املوىل سبحانه وتعاىل أن ينفع ا كاتبها وقارئها وناشرها والدال عليها يف الدارين 

 هَمجعه وأعد   
  الباحث يف القرآن والسنة 

  علي بن نايف الشحود
   م١٠/٤/٢٠٠٩هـ املوافق ل  ١٤٣٠ ربيع اآلخر ١٥                  يف 

  )٦٥ / ٢ (-التفسري امليسر 
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   ختم الرسالة وبيان أنه ال نيب بعده

  
ما كَانَ محمد   {: قال تعاىل   . نه خامت األنبياء واملرسلني كما دلت على ذلك النصوص          إ

لَِكنو اِلكُمِرج ٍد ِمنا أَحأَب نيِبيالن ماتخولَ اللَِّه وس٤٠: األحزاب (}  ر. (  
هو تقرير هلذه احلقيقة الواقعة ، اليت تدفع كل باطل ، وتفضح كل زيـف ، وهـى أن                   " 

فقد كـان لـه   .. حممدا ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ مل يكن أبا ألحد ، أبوة نسب   
األوالد ماتوا صغارا ، ومل يبلغ أحـد  صلوات اللّه وسالمه عليه ـ أوالد ، ولكن هؤالء  

وزيد بن حارثة هذا ، الذي بلغ مبلغ الرجال ، وتزوج ، وهـو يف  ... منهم مبلغ الرجال    
مـا كـانَ   « .. هذا النسب الذي أضيف به إىل النيب ابنا له ـ زيد هذا ليس ابنا حملمد  

      ِرجاِلكُم ٍد ِمنأَبا أَح دمحارى فيها أحد ، أما هذا النـسب        تلك حقيقة واقعة ال مي    .. »م
  ..!الذي أضيف إليه زيد ، فهو نسب مصطنع ، فال معترب له ، وال نظر إليه 

أما أبوة النيب للمؤمنني ، فهى أبـوة        ..وهكذا الشأن يف كل نسب جاء على تلك الصفة          
  ..روحية ، يدخل فيها كل مؤمن ومؤمنة 

هو استدراك للنفى الذي مشل عمـوم       » م النِبيني   ولِكن رسولَ اللَِّه وخات   « : وقوله تعاىل   
« وليس معىن هذا قطع الـصلة بـني         .. »حممد  « نسبة األبوة ألى رجل من الرجال إىل        

فهو ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ وإن انقطعت أبوة النسب بينه   ..وبني الناس » حممد 
إليه نسبا أوىل وأقرب مـن هـذا   وبني أي أحد من الرجال ، فإن املؤمنني مجيعا ينتسبون       

فهو ـذه الـصفة أوىل      .. النسب ، حبكم أنه رسول اللّه فيهم ، ومبلّغ رسالة اللّه إليهم             
  ..باملؤمنني من أنفسهم ، وأزواجه أمهام ، وهذا أعظم وأمشل مما تعطيه أبوة النسب 

للّه وسالمه عليـه أب لكـل       إشارة إىل أنه صلوات ا    » وخاتم النِبيني   « : ويف قوله تعاىل    
مؤمن ومؤمنة ، من كل دين ، حيث أنه ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ وارث النبـيني    

.. مجيعا ، واملهيمن برسالته على رساالت الرسل كلهم ، فال رسول بعده إىل يوم الدين                



 ٤

لقد ختمت به ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ رساالت السماء ، وأضـيفت شـعاعاا     
إىل مشس شريعته ، فأصبحت تلك الشعاعات ، مضمونا من مضامينها ، وقبسا من              كلها  

ومن يبتِغ غَيـر    « .. فال هدى بعد هذا إال من هداها ، وال نورا إال من نورها              ..أقباسها  
 الْخاِسِرين ِة ِمنِفي الْآِخر وهو هلَ ِمنقْبي الِم ِديناً فَلَن٣"» .. الِْإس  

ِإنَّ «  قَـالَ    - �  - أَنَّ رسولَ اللَِّه     - رضى اهللا عنه     - البخاري عن أَِبى هريرةَ       وأخرج
                 ٍة ِمـنلَِبن ِضعوِإالَّ م ، لَهمأَجو هنسا فَأَحتيى بنٍل بجثَِل رِلى كَمقَب اِء ِمنِبيثَلَ اَألنمثَِلى وم

وفُونَ ِبِه ويعجبونَ لَه ، ويقُولُونَ هالَّ وِضعت هِذِه اللَِّبنةُ قَالَ فَأَنـا  زاِويٍة ، فَجعلَ الناس يطُ 
 نيِبيالن اِتما خأَنةُ ، و٤»اللَِّبن.   

وهلذه النصوص أمجعت األمة سلفًا وخلفًا على هذه العقيدة كما أمجعت على تكفري مـن               
 وكونه : " قال األلوسي   . عيها إن أصر على ذلك      ووجوب قتل مد   � ادعى النبوة بعده    

خامت النبيني مما نطق به الكتاب ، وصدعت به السنة ، وأمجعت عليه األمة ، فيكفـر                  �
  .٥" مدعي خالفه ويقتل إن أصر 

 أن اهللا أيده بأعظم معجزة وأظهر آية وهو القرآن العظيم ، كالم اهللا احملفـوظ مـن       - ٣
قُـلْ لَـِئِن   { : قال تعـاىل  . ي يف األمة إىل أن يأذن اهللا برفعه إليه        التغيري والتبديل ، الباق   

                مهـضعكَانَ ب لَوونَ ِبِمثِْلِه وأْتآِن لَا يذَا الْقُروا ِبِمثِْل هأْتلَى أَنْ يع الِْجنو سِت الِْإنعمتاج
يكِْفِهم أَنا أَنزلْنا علَيك الِْكتـاب      أَولَم  { : وقال تعاىل   ) . ٨٨: اإلسراء  (} ِلبعٍض ظَِهريا   

  ) . ٥١: العنكبوت (} يتلَى علَيِهم ِإنَّ ِفي ذَِلك لَرحمةً وِذكْرى ِلقَوٍم يؤِمنونَ 
        ِبىِن النةَ عريرأَِبى ه نطِ     «  قَالَ   - �  -ويف الصحيح عِإالَّ أُع ِبىاِء نِبياَألن ا ِمنم   ِمـن ى

     أُوِمن ا ِمثْلُهاِت ماآلي-    نآم أَو -    اللَّـه اهحا أَويحو ا كَانَ الَِّذى أُوِتيتمِإنو ، رشِه الْبلَيع 
  .٦» ِإلَى ، فَأَرجو أَنى أَكْثَرهم تاِبعا يوم الِْقيامِة 

  :فمن مثار هذه العقيدة . عليهم أثر هذه العقيدة على دين املسلمني ومثرة تقريرها 
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  )٣٥٣٥ (- املكرت -صحيح البخارى - ٤

  )١٥٣ / ١٦ (-تفسري األلوسي  - ٥
  )٧٢٧٤ (- املكرت -صحيح البخارى - ٦



 ٥

 ولـذا   ، وأثر ذلك الكبري يف حياة األمة       استقرار التشريع وكمال الدين لدى األمة      - ١
اهللا على هذه األمة بذلك يف قوله تعاىل          امنت  : }       ـتممأَتو كُمِديـن لَكُم لْتأَكْم موالْي

  ) .٣: املائدة (} ام ِدينا علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْإسلَ
يف حجة الوداع قبل وفاته بأشهر بعد أن أكمـل      � وقد كان نزول هذه اآلية على النيب        

جاَء رجلٌ ِمن الْيهوِد ِإلَى عمر رِضى اللَّه عنه         : عن طَاِرِق بِن ِشهاٍب قَالَ      . اهللا له التشريع    
ني آيةٌ ِفى ِكتاِبكُم تقْرُءونها لَو علَينا معشر الْيهوِد نزلَـت الَتخـذْنا             يا أَِمري الْمؤِمنِ  : فَقَالَ  

الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتـى        (وأَى آيٍة قَالَ    : ذَِلك الْيوم ِعيدا قَالَ     
ِإنى َألعلَم الْيوم الَِّذى نزلَت ِفيِه ،       : فَقَالَ عمر رِضى اللَّه عنه      ) ناورِضيت لَكُم اِإلسالَم ِدي   

  ٧. ِبعرفَاٍت ِفى يوِم جمعٍة- � -والْمكَانَ الَِّذى نزلَت ِفيِه نزلَت علَى رسوِل اللَِّه 
لَو : الْيهوِد قَالَ ِلعمر بِن الْخطَّاِب رِضي اُهللا عنه       ِإنَّ رجلًا ِمن    : وعن طَاِرِق بِن ِشهاٍب قَالَ    

 ِزلَتا أُننلَيِتي        { : عمِنع كُملَيع تممأَتو كُمِدين لَكُم لْتأَكْم موـةَ،  ] ٣: املائدة[} الْيالْآي
ي لَأَعلَم أَي يوٍم نزلَت، نزلَت ِبعرفَةَ ِفي يوِم         ِإن: " فَقَالَ عمر رِضي اُهللا عنه    . لَاتخذْناه ِعيدا   

    ٨"جمعٍة 
احلقيقة يف صورة حمسوسة وذلك بتشبيهه الرساالت قبله بقصر أكمل           �  وقد أبرز النيب    

وأحسن بناؤه إال موضع لبنة ، فكانت بعثته موضع تلك اللبنة ختم ا البناء ، ويف هـذا                  
 أنه مل يبق جمال للزيادة يف هذا الدين خاصة وال الرساالت عامة كما أنه ال                تقرير ظاهر إىل  

وقد تقدم احلديث بنصه يف املبحـث       . ميكن الزيادة يف ذلك القصر بعد أن اكتمل بناؤه          
   السابق ضمن احلديث عن خصائص النيب صلى اهللا علي وسلم فلرياجع يف موضعه 

ومعىن خـتم    " ببعثه نبيا آخر   � شريعة حممد    األمة بعدم نسخ هذا الدين و       ثقةُ - ٢
النبوة بنبوته عليه الصالة والسالم أنه ال تبتدأ نبوة وال تشرع شريعة بعد نبوته وشـرعته ،      

ا نزول عيسى عليه السالم وكونه متصفا بنبوته السابقة فال ينايف ذلـك ، علـى أن                 وأم

                                                 
 -وصحيح مسلم ) ٤٦٠٦ (- املكرت   -وصحيح البخارى ) ٥٨٣٠) (١٨١ / ٣ (- املكرت   -السنن الكربى للبيهقي   - ٧

  واللفظ للبيهقي ) ٧٧١٢ (-املكرت 
  صحيح )  ٢٧٥٢) (٢٢ / ٥ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٨



 ٦

دون شريعته املتقدمة ألا منسوخة      � عيسى عليه السالم إذا نزل إمنا يتعبد بشريعة نبينا          
  .٩" فال يتعبد إال ذه الشريعة أصوال وفروعا 

 ،  القطع بتكذيب كل مدع للنبوة بعده عليه الصالة والسالم دون نظر أو تأمـل         - ٣
وهذا من أبرز مثرات اإلميان بعقيدة ختم النبوة اليت حتصل ا العصمة لألمة من اتباع مـن                 

جالني الكذابني ، وهلذا كان التنبيه على هذا األمر العظيم هو من أعظم             ادعى النبوة من الد   
يف تقريره اعتقاد ختم النبوة به وذلك بإخباره عن خروج كذابني ثالثني             � مقاصد النيب   

يف هذه األمة كلهم يدعي النبوة مث تقريره أنه ال نيب بعده حتذيرا لألمة مـن تـصديقهم                  
ِإنَّ اللَّه زوى ِلـي اَألرض ،     :  � قَالَ رسولُ اِهللا    : بانَ ، قَالَ    كما جاء عن ثَو   . واتباعهم  

فَرأَيت مشاِرقَها ومغاِربها ، فَِإنَّ أُمِتي سيبلُغُ ملْكُها ما زوى ِلي ِمنها ، وأُعِطيت الْكَنـزيِن          
 ِلأُمِتي أَنْ الَ يهِلكَها ِبسنٍة عامٍة ، وأَنْ الَ يسلِّطَ علَيِهم            اَألحمر واَألبيض ، فَِإني سأَلْت ربي     

يا محمد ، ِإني ِإذَا قَضيت      : عدوا ِمن ِسوى أَنفُِسِهم ، فَيستِبيح بيضتهم ، فَِإنَّ ربي ، قَالَ             
عِطيك ِلأُمِتك أَنْ الَ أُهِلكَهم ِبسنٍة عامٍة ، وأَنْ الَ أُسلِّطَ علَيِهم            قَضاًء ، فَِإنه الَ يرد ، وِإني أُ       

ِمن : عدوا ِمن ِسوى أَنفُِسِهم فَيستِبيح بيضتهم ، ولَِو اجتمع علَيِهم ِمن أَقْطَاِرها ، أَو قَالَ                
 قَالَ رسـولُ   :  بعضهم يهِلك بعضا ويسِبي بعضهم بعضا ، قَالَ          بيِن أَقْطَاِرها حتى يكُونَ   

ِإنما أَخاف علَى أُمِتي اَألِئمةَ الْمِضلِّني ، وِإذَا وِضع السيف ِفي أُمِتي لَم يرفَع عنهـا                :  �
عةُ حتى يلْحق قَباِئلُ ِمن أُمِتي ِبالْمشِرِكني وحتـى تعبـد           ِإلَى يوِم الِْقيامِة ، والَ تقُوم السا      

           نيِبـيالن ماتي خِإنو ، ِبين هأَن معزي مونَ كُلُّهِتي ثَالَثُونَ كَذَّابكُونُ ِفي أُميس هِإنثَانُ ، واَألو
ِئفَةٌ ِمن أُمِتي علَى الْحق ظَاِهِرين الَ يضرهم من يخذُلُهم حتـى            الَ نِبي بعِدي ولَن تزالَ طَا     

  ١٠..يأِْتي أَمر اِهللا
 ظهور فضل األمراء والعلماء من هذه األمة حيث جعل سياسة األمـة يف الـدين    - ٤

 الْقَـزاِز قَـالَ     فعن فُراتٍ .  فإم كانت تسوسهم األنبياء      والدنيا هلم خبالف بين إسرائيل    
                ِبـىِن النثُ عدحي هتِمعفَس ، ِسِنني سمةَ خريرا هأَب تداِزٍم قَالَ قَاعا حأَب تِمعس-  � 

                                                 
 )٢٤٩ / ١ (-أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة  - ٩

  صحيح) ٧٢٣٨) (٢٢٠ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٠



 ٧

 نِبـى   كَانت بنو ِإسراِئيلَ تسوسهم اَألنِبياُء ، كُلَّما هلَك نِبى خلَفَه نِبى ، وِإنه الَ             «  قَالَ   -
قَالُوا فَما تأْمرنا قَالَ فُـوا ِببيعـِة اَألوِل فَـاَألوِل ،            . بعِدى ، وسيكُونُ خلَفَاُء فَيكْثُرونَ      

 ماهعرتا اسمع ماِئلُهس فَِإنَّ اللَّه ، مقَّهح مطُوه١١»أَع ..   
ويف . بين إسرائيل يف سياسة الناس وقيـادم        فكان مقام اخللفاء يف األمة مقام األنبياء يف         

ِإنَّ اللَّه يبعثُ ِلهـِذِه  «  قَالَ - � -حديث آخر عن أَِبى هريرةَ ِفيما أَعلَم عن رسوِل اللَِّه          
  .  ١٢»اُألمِة علَى رأِْس كُلِّ ِمائَِة سنٍة من يجدد لَها ِدينها 

ا فال يزال أمر الدين والدنيا حمفوظا باخللفاء واألمراء والعلماء الذين           وواقع األمة يشهد ذ   
يسوسون الناس بالشرع ، وال يزال اهللا تعاىل جيدد هلذه األمة ما اندرس من معامل دينـها                 

 ددين الذين ينفون عن كتاب اهللا حتريـف الغـالني              على مرالعصور والدهور باألئمة ا 
 اهللا م قائم غضا طريا على تطاول عهد البعثة          ين اجلاهلني ، فدِ   وانتحال املبطلني ، وتأويل   

  .األمة عامة ومن شرفه ذا املقام خاصة  وذلك فضل اهللا على هذه. وتقادم زمن الرسالة 
وعلى كل حال فعقيدة ختم النبوة وآثارها يف الدين من أبرز خصائُص هذه األمـة الـيت                 

يقني به ورسوخ القدم يف الثبات عليه ، إىل أن يـأيت            أكسبتها قوة اإلميان بدينها وصدق ال     
  .أمر اهللا

  ــــــــــــ
 

                                                 
  )٤٨٧٩ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٣٤٥٥ (- املكرت -صحيح البخارى - ١١

 صحيح ) ٤٢٩٣ (- املكرت -سنن أيب داود  - ١٢



 ٨

 

  لكل الناس�  رسالة حممد 
  

قُلْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك الـسماواِت              {  : قال تعاىل   
     ي وِإلَّا ه ِض لَا ِإلَهالْأَرِباللَّـِه            و ِمنـؤالَِّذي ي يالْأُم ِبيوِلِه النسروا ِباللَِّه وفََآِمن ِميتيِيي وح

  ]١٥٨/األعراف)  [١٥٨(وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ 
لبشِر ، وِإنَّ اَهللا تعالَى هَـو       ِإني رسولُ اِهللا تعالَى ِإلَى جِميِع ا      : قُلْ يا محمد للناِس جِميعاً      

الِذي أَرسلَِني ، وهو خاِلق السماواِت واَألرِض وماِلكُهما ، وهو مـدبرهما ومـصرفُهما           
               خالِذي ي وهو ، وإالَّ ه الَ ِإله هدحو ودباملَع وفَه ، هتِضيِه ِحكْمقْتا تم بساِت  حالكَاِئن لُق

فَآِمنوا يا أَيها الناس جِميعاً ِباِهللا الِذي يحِيي ويِميت ، وآِمنوا           . ، وهو الِذي يقِْضي ِبفَناِئها      
اِهللا ، ويؤِمن ِبرسوِلِه النِبي اُألمي الِذي أَرسلَه إىل الناِس كَافَّةً ، وهذا الرسولُ يؤِمن ِبتوِحيِد             

واتِبعوا يا أَيها الناس طَِريق الرسوِل اُألمـي ،         ،ِبكَِلماِتِه الِتي أَنزلَها علَى رسِلِه ِلِهدايِة خلِْقِه        
               ا ِفيِه سونَ إلَى مدتهت لَّكُملَع ، ذَرا يمأِْتي وا يِفي كُلِّ م ، هفُوا أَثَراقْتيا    ونِفي الـد كُمتادع

  .واآلِخرِة 
.. إا الرسالة األخرية ، فهي الرسالة الشاملة ، اليت ال ختتص بقوم وال أرض وال جيـل           " 

 مـا بـني   -ولقد كانت الرساالت قبلها رساالت حملية قومية حمدودة بفترة من الزمـان        
وات حمـدودة ،     وكانت البشرية ختطو على هدى هذه الرساالت خط        -عهدي رسولني   

وكانت كل رسالة تتضمن تعديال وحتويرا يف الشريعة يناسب         . تأهيال هلا للرسالة األخرية   
حىت إذا جاءت الرسالة األخرية جاءت كاملة يف أصوهلا ، قابلة للتطبيـق             . تدرج البشرية 

املتجدد يف فروعها ، وجاءت للبشر مجيعا ، ألنه ليست هنا لك رساالت بعدها لألقـوام                
  .جيال يف كل مكانواأل

ومن مث محلها النيب األمـي      . وجاءت وفق الفطرة اإلنسانية اليت يلتقي عندها الناس مجيعا        
فلم تشب  .  إال تعليم اللّه   - كما خرجت من يد اللّه       -الذي مل يدخل على فطرته الصافية       

 ليحمل رسالة الفطـرة إىل فطـرة      ! هذه الفطرة شائبة من تعليم األرض ومن أفكار الناس        
وهذه اآلية اليت يـؤمر     ..» يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعاً       : قُلْ  «:الناس مجيعا   



 ٩

 أن يواجه برسالته الناس مجيعا ، هي آية مكية          - صلى اللّه عليه وسلم      -فيها رسول اللّه    
 صلى  -أن حممدا   وهي جتبه املزورين من أهل الكتاب ، الذين يزعمون          .. يف سورة مكية    
 مل يكن يدور يف خلده وهو يف مكة أن ميد بصره برسالته إىل غري أهلها                -اللّه عليه وسلم    

، وأنه إمنا بدأ يفكر يف أن يتجاوز ا قريشا ، مث جياوز ا العرب إىل دعوة أهل الكتاب ،                    
  ..مث جياوز ا اجلزيرة العربية إىل ما وراءها 

وإن هي إال فرية من ذيـول       ! جاح الذي ساقته إليه الظروف    كل أولئك بعد أن أغراه الن     
وليست البلية يف   ! وما يزالون ماضني فيها   . احلرب اليت شنوها قدميا على هذا الدين وأهله       

الـذين  » املستشرقون«وأن يكون   . أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله هلذا الدين وأهله        
إمنا البلية الكـربى أن  .. لدين وأهله يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة اهلجوم على هذا ا      

كثريا من السذج األغرار ممن يسمون أنفسهم باملسلمني يتخذون من هؤالء املزورين على             
نبيهم ودينهم ، احملاربني هلم ولعقيدم ،أساتذة هلم ، يتلقون عنهم يف هذا الدين نفـسه ،                 

زعم هؤالء السذج األغـرار     ويستشهدون مبا يكتبونه عن تاريخ هذا الدين وحقائقه ، مث ي          
  ..» !مثقفون«ألنفسهم أم 

 أن يعلن رسالته    - صلى اللّه عليه وسلم      -ونعود إىل السياق القرآين بعد تكليف الرسول        
  :فنجد بقية التكليف هي تعريف الناس مجيعا برم احلق سبحانه . للناس مجيعا

  ..» يحِيي ويِميت. ه ِإلَّا هوالَِّذي لَه ملْك السماواِت والْأَرِض ، ال ِإل«
 - رسول للناس مجيعا من رم الذي ميلك هذا الوجود كله            - صلى اللّه عليه وسلم      -إنه  

والذي تتجلـى   .  والذي يتفرد باأللوهية وحده ، فالكل له عبيد        -وهم من هذا الوجود     
  ..قدرته وألوهيته يف أنه الذي حييي ومييت 

، والذي له األلوهية على اخلالئق وحده ، والذي ميلك احليـاة            والذي ميلك الوجود كله     
.. هو الذي يستحق أن يدين الناس بدينه ، الذي يبلغه إليهم رسوله             . واملوت للناس مجيعا  

فهو تعريف للناس حبقيقة رم ، لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له ، وطاعتهم لرسوله               
» نِبي الْأُمي الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه ، واتِبعوه لَعلَّكُم تهتـدونَ          فَآِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه ال   «:

  :وهذا النداء األخري يف هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغي أن نقف أمامها حلظات ..



 ١٠

 أن ال إله إال     وهو ما تتضمنه شهادة   .. إنه يتضمن ابتداء ذلك األمر باإلميان باللّه ورسوله         
اللّه وأن حممدا رسول اللّه ، يف صورة أخرى من صور هذا املضمون الذي ال يقوم بدونه                 

: ذلك أن هذا األمر باإلميان باللّه سبقه يف اآلية التعريف بصفاته تعاىل             .. إميان وال إسالم    
»           ي ، وِإلَّا ه ِض ، ال ِإلهالْأَرماواِت والس لْكم الَِّذي لَه ِميتيفاألمر باإلميان هو   .. » حِيي و

 صـلى اللّـه   -كما سبقه التعريف برسالة النيب . أمر باإلميان باللّه الذي هذه صفاته احلقة   
  . إىل الناس مجيعا-عليه وسلم 

ومع ..  يؤمن باللّه وكلماته     - صلوات اللّه وسالمه عليه      -مث يتضمن ثانية أن النيب األمي       
فالدعوة ال بد أن يسبقها إميـان       . أن هذه اللفتة هلا مكاا وهلا قيمتها      أن هذه بديهية ، إال      

لذلك جييء وصف الـنيب     . الداعي حبقيقة ما يدعو إليه ، ووضوحه يف نفسه ، ويقينه منه           
وهو نفس ما يدعو الناس إليه      ..» الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتهِ   «املرسل إىل الناس مجيعا بأنه      

  ..ونصه 
وهو اتباعه فيما يأمر بـه      . يتضمن أخريا لفتة إىل مقتضى هذا اإلميان الذي يدعوهم إليه         مث  

واتِبعـوه  «: وهو ما يقرره قول اللّه سـبحانه        . ويشرعه ، واتباعه كذلك يف سنته وعمله      
 -فليس هناك رجاء يف أن يهتدي الناس مبا يدعوهم إليه رسول اللّـه              .. » لَعلَّكُم تهتدونَ 

وال يكفي أن يؤمنوا به يف قلوم ما مل يتبع اإلميان           .  إال باتباعه فيه   -لى اللّه عليه وسلم     ص
  ..وهو اإلسالم .. االتباع العملي 

إنه ليس جمرد عقيدة تستكن     .. إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته يف كل مناسبة            
  ..يف الضمري 

 - إمنا هو االتباع الكامل لرسول اللّه        ..كما أنه كذلك ليس جمرد شعائر تؤدى وطقوس         
والرسـول مل يـأمر     ..  فيما يبلغه عن ربه ، وفيما يشرعه ويسنه          -صلى اللّه عليه وسلم     

ولكنه . ومل يأمرهم كذلك بالشعائر التعبدية فحسب     . الناس باإلميان باللّه ورسوله فحسب    
اس إال إذا اتبعوه يف هذا كله       وال رجاء يف أن يهتدي الن     . أبلغهم شريعة اللّه يف قوله وفعله     

وليس هلذا الدين من صورة أخرى إال هذه الصورة اليت تشري إليها            .. فهذا هو دين اللّه     .. 



 ١١

ولو كان األمر   .. بعد األمر باإلميان باللّه ورسوله      » واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ  «: هذه اللفتة   
  ١٣!الكفاية» فَآِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه«: وله يف هذا الدين أمر اعتقاد وكفى ، لكان يف ق

 -- -- -- - -- -- - -- --  
وما أَرسلْناك ِإلَّا كَافَّةً ِللناِس بِشريا ونِذيرا ولَِكن أَكْثَر الناِس لَـا يعلَمـونَ              { :وقال تعاىل   

  ]٢٨/سبأ[} ) ٢٨(
       ِمكِإىل قَو دمحا مي اكلْنسا أَرمو            ـنراً مشبِميعاً ، مِإىل اخلَلِْق ج اكلْنسا أَرمِإنةً ، واصخ

ولِكن . أَطَاع اهللا بالثَّواِب اجلَِزيِل ، واجلَناِت العاِلياِت ، ومنِذراً من عصاه ِبالعذَاِب اَألِليِم              
      لُههم جِملُهحفَي ونَ ذَِلكلَمعالناِس الَ ي أكثر           ـيالغ ليِه ِمـنع ما هلَى ماِر عرلَى اِإلصع م

  .والضالَِل 
هذه اآلية ، هي تزكية من اللّه سبحانه وتعاىل لنبيه الكرمي ، الذي أمره أن يقـف مـن                    "

املشركني هذا املوقف ، ويكشف هلم عن ضالهلم ، ويزيل الغشاوة اليت انعقـدت علـى                
  ..دى أبصارهم ، فلم يتبينوا طريق اهل

بيانٌ هلذا املقام العظيم ، الذي لرسـول        » وما أَرسلْناك ِإلَّا كَافَّةً ِللناِس      « : وىف قوله تعاىل    
قد انفرد ـا  .. اللّه صلى اهللا عليه وسلم عند ربه ، وهو مقام ال يطاول ، ومرتلة ال تنال                 

  ..ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ من بني رسل اللّه وأنبيائه مجيعا 
فهو ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ رسول اإلنسانية كلها ، والشمس اليت متأل آفاقها ،   

: وهلذا وصفه اللّه سبحانه وتعاىل بالسراج املنري ، فقال تعـاىل            .. وتدخل كل مكان فيها     
» ى اللَِّه ِبِإذِْنِه وِسراجاً مـِنرياً       يا أَيها النِبي ِإنا أَرسلْناك شاِهداً ومبشراً ونِذيراً وداِعياً ِإلَ         « 
تبارك « : والسراج املنري ، هو الشمس ، كما يقول اللّه تعاىل ).األحزاب : ٤٦ ـ  ٤٥(

وقـد  ) .. الفرقان : ٦١(» الَِّذي جعلَ ِفي السماِء بروجاً وجعلَ ِفيها ِسراجاً وقَمراً مِنرياً           
    عاً ِشداداً    « : ا سراج وهاج ، فقال تعاىل       وصف اللّه سبحانه الشمس بأبس قَكُمنا فَوينبو

  ).النبأ : ١٣ ـ ١٢(» وجعلْنا ِسراجاً وهاجاً 

                                                 
  )١٣٧٩ / ٣ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع - ١٣
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وىف وصف الرسول ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ بالسراج املنري ، دون السراج الوهاج   
  :، إشارة إىل أمرين 

لشمس ىف علو مرتلتها ، وىف بسط سـلطاا         أنه صلوات اللّه وسالمه عليه ، كا      : أوهلما  
على األرض كلها ، فال تغرب عنها أبدا ، وال يزايلها ضوؤها أبدا ، بل إن هذا الـضوء                   

  ..ليغمر نصف األرض ىف كل حلظة من حلظات الزمن 
ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ ستبسط سلطاا علـى    » حممد « وهذا يعىن أن رسالة 
  ..ن تزايلها أبدا ، وأن أية رقعة منها ال ختلو من شعاعة من شعاعاا هذه األرض ، وأا ل

الشمس ىف ميينه ، وهي كتاب اللّه       .. أنّ الشمس احملمدية ، مشس ، وقمر معا         : وثانيهما  
وآياته ، والقمر ىف مشاله ، وهو السنة املطهرة ، املستمدة من كتاب اللّه ، واملستنرية مـن                  

  ..أضوائه 
 حممد صلوات اللّه وسالمه عليه ، مقررةٌ ىف كتاب اللّه ، ىف أكثر من موضع                وعموم رسالة 

ويقـول  ). األنبياء : ١٠٧(» وما أَرسلْناك ِإلَّا رحمةً ِللْعالَِمني      « ، فيقول سبحانه وتعاىل     
  ).األعراف:  ١٥٨(» قُلْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعاً « : سبحانه 

فالذين ميارون ىف عموم الرسالة احملمدية ، أو يقفون ا عند جمتمع من اتمعات ، أو أمة                 
من األمم ، إمنا يتأولون آيات اللّه على غري وجهها ، وخيرجـون بالكلمـات الواضـحة              

ـ          .الصرحية عن مفهومها   ة وإذا مل تكن الرسالة احملمدية رسالة اإلنسانية كلها ، مل يكـن مثّ
  ..معىن ألن تكون خامتة الرساالت ، وأن يكون رسوهلا خامت الرسل 

الكلمة احلامسة فيما بني السماء واألرض ،       .. إن الرسالة اإلسالمية ، هي الكلمةُ األخرية        
  .إا اخلامتة.. فليس بعدها كالم 

ن رب  ليس بعده نىب ، وال وراءه بشري وال نذير م         .. وصاحب الرسالة ، هو خامت النبيني       
  ..العاملني 

صلى اهللا عليـه وسـلم هـو        » حممدا  « إن  : وإذا كان ذلك كذلك ، فإن لنا أن نقول          
  ..منتخب اإلنسانية كلها ، وهو جمتمع كماالا ، ىف أرفع درجاا ، وأعلى منازهلا 
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ذلك ، ألنه ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ جاء إىل اإلنسانية حني بلغـت رشـدها ،     
لّه سبحانه وتعاىل هلا أن تستقلّ بوجودها ، وأن تستقيم على الطريق الـذي              وحني أراد ال  

  ..ميليه عليها تفكريها 
إن اإلنسانية ـ وقت البعثة احملمدية ـ كانت قد جاوزت طور الصبا ، وبلغت أشـدها    
ورشدها ، وأصبحت ذا جديرة بأن تستقلَّ بنفسها ، وأن تستهدي مبا أودع اللّه تعـاىل                

  .عقل ، ومبا محلت إليها السماء من وصايافيها من 
أشبه » حملية « كانت رساالت الرسل ـ عليهم السالم ـ قبل البعثة احملمدية ، رساالت   

يظهر الرسول ىف مجاعة من اجلماعات ، أو بيت من البيـوت ،             .. بالوصاية على الصغار    
 أن خيلفـه علـيهم      يقيم هلم وجودهم املعوج ، ويضيء هلم طريقهم املظلم ، مث ال يلبث            

حىت إذا بلغ الكتاب أجله ، وأراد اللّه سبحانه للناس          .. وهكذا  .. رسول ، خيلفه رسول     
أن يستقلُّوا بوجودهم ، وأن يفكروا ألنفسهم بأنفـسهم ، بعـد أن بلغـوا رشـدهم ،           

حممد بـن  .. وأصبحوا ىف عداد الرجال ـ جاءت رسالة اإلسالم ، حيملها رسوهلا األمني  
  صلوات اهللا وسالمه عليه ..رسول اللّه ، وخامت النبيني .. ه عبد اللّ

ختاطب العقـل ،    » عقلية  « ومن هنا ندرك السر ىف أن الرسالة اإلسالمية ، كانت رسالة            
وجتيء إلقناعه عن طريق احلجة القائمة على الرباهني االستداللية ، اليت يـستقيم عليهـا               

  ..على السواء عامتهم وخاصتهم .. تفكري الناس مجيعا 
إن الرسالة اإلسالمية ، مل تستند إىل معجزة قاهرة ، تطغى على عقول النـاس ، وتغتـال              

  ..تفكريهم ، وتشلَّ إرادم ، وتضعهم أمام أمر ملزم ال فكاك هلم منه 
فماذا يفعل العقل إزاء عصا موسى ـ عليه السالم ـ وهو يضرب ا البحر ، فتنشق من   

ماذا يقول العقل إزاء هذه العصا حني يضرب ـا احلجـر ـ أي    بطنه طريق يبس ؟ أو 
حجر ـ فتسيل منه عيون املاء ، وتتفجر ينابيعه ؟ وماذا يقول العقل ىف كلمة عيسى عليه  
السالم ، حني ينطق ا ، آمرا األكمه ، أن يربأ ، فيربأ ، وداعيا األبرص ، أن يذهب عنه                    

 ىف تلك الكلمة خترج من فم عيسى فـيحىي ـا            الربص ، فيذهب ؟ بل ماذا يقول العقل       
  ..املوتى ؟ إنه ال مكان للعقل هنا 
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إنه ال مفر له من أن يستسلم ويذعن ، إن كان قد بقي معه شيء مـن الـوعي ، أو أن                      
  !!يعيش ىف اضطراب وذهول ، ووجوم

كلمة ومـا   أما الرسالة اإلسالمية ، فقد استندت ىف حماجتها العقل ، وىف إقناعه ـ إىل ال 
  ..!فيها من عقل ومنطق 

 فلم تطلب إىل الناس أكثر من أن يفكروا ىف أنفسهم وبأنفسهم ، وأن يستخدموا عقوهلم               
املعطلة ، وأن يوجهوا حواسهم إىل هذا الوجود ، وأن ينظروا فيما خلق اللّه ىف السموات                

  ..واألرض 
.. ه ، ودالئل قدرته وعظمته مث أن يتقبلوا ـ ىف غري عناد ـ ما ينكشف هلم من آيات اللّ  

فإم إن فعلوا ، فقد أدوا األمانة اليت محلوها ، وهي التفكري ،واستخدام العقـل الـذي                 
  ! أودعه اللّه فيهم

أَنْ تقُوموا ِللَِّه مـثْىن     .. قُلْ ِإنما أَِعظُكُم ِبواِحدٍة     « :وىف هذا يقول اللّه تعاىل لنبيه الكرمي        
  تت فُرادى ثُموا  وهذا هو عنوان الرسالة اإلسالمية ، وهذا هو مالك         ) .. سبأ : ٤٦(» فَكَّر

استخدام العقل ، واحترام معطياته ، وذلك بالتفكري الفردي ، واجلماعى معـا ،              ..أمرها  
  !.تفكريا حرا مطلقا من كل قيد ، حمررا من كل تلقيات سابقة

على أن يفكّر ، وأن يتحرك ىف مجيع جماالته         فالعقلُ ىف مواجهة الرسالة اإلسالمية ، حممولٌ        
إن الرسالة اإلسالمية لتغري العقل إغراء على       .. ، غري مقيد بشيء ، أو مشدود إىل شيء          

التفكري ، مبا تنادي به من دعوات عالية ، إىل إيقاظ العقل ، ومبا تقدم إليه من صور ، وما                    
ء إىل استخدام عقـوهلم ، واسـتدعاء        تفتح له من جماالت ، تدعو أكثر الناس بالدة وغبا         

كَيف رِفعـت ؟    .. كَيف خِلقَت ؟ وِإلَى السماِء      .. أَفَال ينظُرونَ ِإلَى الِْإِبِل     « : تفكريهم  
 : ٢٠ ـ  ١٧(» كَيـف سـِطحت ؟   .. كَيف نِصبت ؟ وِإلَى الْأَرِض .. وِإلَى الِْجباِل 

ظُروا ِإلَى السماِء فَوقَهم كَيف بنيناها وزيناها وما لَها ِمن فُـروٍج ؟             أَفَلَم ين « ) .. الغاشية
تبِصرةً وِذكْرى ِلكُلِّ   ! والْأَرض مددناها وأَلْقَينا ِفيها رواِسي وأَنبتنا ِفيها ِمن كُلِّ زوٍج بِهيجٍ          

اِء ماًء مباركاً فَأَنبتنا ِبِه جناٍت وحب الْحِصيِد والنخلَ باِسقاٍت          ونزلْنا ِمن السم  ! عبٍد مِنيبٍ 
ِضيدن تاً ! لَها طَلْعيةً ملْدنا ِبِه بييأَحقاً ِللِْعباِد وِرز .. وجرالْخ ق : ١١ ـ ٦(» كَذِلك. (  
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ا الوجود ، ويف استجالء     إا دعوة إىل سياحة روحية ، وعقلية ، وجسدية ، يف رحاب هذ            
  .حماسنه ، وملء العني والقلب من روائعه ومفاتنه

وإنه حبسب املرء أن يصحب معه عقله ىف هذه السياحة ، فيهتدي إىل احلق ، ويلتقي على                 
فإن العقل بطبيعته ـ إذا  .. طريق سواء مع حمامل الدعوة اإلسالمية ، من عقيدة وشريعة 

بار ـ ينشد احلق ، ويهتدي إليه ، ألنه شرارة من نور احلق  خال من آفات العناد واالستك
  !.، وقبس من أقباسه

ذلك ، على حني كان العقل قبل الرسالة اإلسالمية مبغزل عن معجزات الرسل ، ومبنقطع               
عنها ، ألا ال تستقيم على منطق العقل ، وال تدخل ىف جمال التفكري ، إا أمور خارقـة                   

لى يد رسول مؤيد من عند اللّه ، فيقع ا اإلعجاز القاهر ، ويقـوم               للعادة ، ال تقع إال ع     
  .ا التسليم القائم على الدهش واحلرية ، والعجز

وذلك الذي صنعته السماء ، ىف التدرج ىف الدعوة إىل اللّه ، هو األسـلوب احلكـيم ىف                  
طيـات مـا بـني      فالصغري ال حيتمل عقله أحكام املنطق ، وال خيضع تفكريه ملع          .. التربية  

وإنه ملن اخلطأ وسوء التقدير ، بل ومن القسوة عليـه ،  .. األسباب واملسببات من ارتباط    
أن يؤخذ مبنطق العقل ، وحيمل على أحكامه ، على حني أن الذي يصلحه ويصلح لـه ،                  

فإذا منا عقله شيئا ، كان من التدبري احلكـيم          .. هو أن خياطب بلغة احلس ، ومبنطق املادة         
خياطب بأسلوب املنطق العقلي واحلسى معا ، وأن يزاوج له بينهما ، بنسب تكثر فيها               أن  

العناصر العقلية شيئا فشيئا ، كلما منا عقله ، واتسعت مداركه ، حىت إذا بلغ مبلغ النضج                 
  ..والرشد ، أمكن أن يكون عقله هو موضع االعتبار ىف خماطبته وحماسبته 

نبتـة  .. دأت وجودها كما يبدأ كل كائن حي وجـوده  واإلنسانية ـ ىف تقديرنا ـ ب  
وشـواهد  ! مث شجرة مزهرة مثمرة   .. صغرية ، مث شجرية ال زهر فيها ، مث شجرة مزهرة            

  .التاريخ تؤيد هذا وتشهد له
واإلنسانية ىف زمن البعثة احملمدية كانت ـ كما قلنا ـ ىف آخر مرحلة من مراحل سريها   

كانت مبثابة طفل درج ىف مدارج احلياة حـىت         .. إلنساين  حنو النضج العقلي ، والكمال ا     
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وكان عليه بعد هذا أن يستويف حظه من احلياة ، وأن يأخذ مكانـه              .. بلغ مبلغ الرجال    
  ..فيها ، غري مستند إىل شيء غري ذاته 

ودع عنك ما يقال من أن اإلنسانية كانت قد ارتكست وردت على أعقاا زمن البعثـة                
 الشر كان قد استشرى بالناس ، وأن الظالم قد أطبق عليهم ، ولفّهـم ىف                احملمدية ، وأن  

قطع كثيفة من اجلهل والضالل ، وأن معامل احلضارات اليت أقامتـها اإلنـسانية ىف وادي                
النيل على يد الفراعنة ، وىف بابل وآشور على يد الكنعانيني واآلشوريني ، قـد ذهبـت                 

وأن ملعات العقل اليوناين    .. واهدها ، وحميت آياا     معاملها ، وضلّت ىف ظلمات اجلهل ش      
اليت سطعت ىف العامل القدمي قد ذهب الزمن ا ، وعقمت احلياة عن أن تلـد سـقراط ،                   

  ..مرة أخرى .. وأفالطون ، وأرسطو 
دع عنك كل هذا ، فالدنيا خبري ، واحلياة ولود ، ال يصيبها العقم أبدا ، وهي سـائرة إىل                  

سنة اللّه ىف خلقه ، ولن      .. إا سنة التطور واالرتقاء     .. رجع إىل الوراء حبال     األمام ، ال ت   
  .جتد لسنة اللّه تبديال

  .وال نريد أن نقف طويال هنا ، وال أن نضرب األمثال والشواهد هلذا
وحسبنا أن نقول إن القرون الطويلة اليت عاشتها اإلنسانية ، واليت تقدر بعشرات األلوف              

من السنني ـ مل متكّن هلا قبل عصرنا هذا من أن تستخدم قوة البخار والكهرباء  أو مئاا 
، ومل تفتح هلا الطريق إىل حتطيم الذرة ، وإىل بناء املراكب الكونية ، الكوكبية اليت تدور                 

فإننا وحنن نكتب هذا    .. بل وأكثر من هذا     .. ىف فلك الشمس كما تدور األقمار حوهلا        
 حدث عجب مل يكن يقع إال ىف األحالم واخلياالت ، وهـو وصـول               الكالم يطلع علينا  

  ..!اإلنسان إىل القمر ، ووضع أقدامه عليه ، ميشي فوق أدميه ، ويتنقل بني ربوعه 
إن هذه الفتوحات العظيمة اليت حققها العقل اإلنساين ىف هذا العصر هلي الشهادة الـيت ال                

 حنو األمام ، وأا تضيف كـل يـوم معـارف       ترد ، على أن احلياة اإلنسانية تتجه دائما       
  ! جديدة إىل معارفها السابقة ، وأن رصيدها من املعرفة ، يزداد مع األيام ، يوما بعد يوم

فإذا قلنا إن عصر النبوة احملمدية ، كان هو العصر الذي بلغت فيه اإلنـسانية رشـدها ،                  
 من واقع عصرنا هذا الـذي       وختطت فيه مرحلة الطفولة والصبا ، كان لقولنا هذا مستند         
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فإن أربعة عشر قرنا منذ البعثة احملمدية إىل يومنا هذا ، ال تعد             .. يعد امتدادا لعصر النبوة     
ىف عمر اإلنسانية إال يوما من أيام حياا ، وإال مرحلة أو بعض مرحلـة مـن مراحـل                   

  ..وجودها 
حملمدية ، وأا تتجـه إىل      عن طبيعة الرسالة ا   » حجج النبوة   « يتحدث اجلاحظ ىف رسالة     

« : فيقـول   .. جمتمع إنساين يأخذ األمور مبعيار العقل ، وينظر ىف أعقاا وما تؤول إليه              
صلى اهللا عليه وسلم بنار األبد ، كوعيد موسى بـىن إسـرائيل         » حممد  « وكذلك وعيد   

هم بإلقاء اهللّاس على زرعهم ، واهلم على أفئـدم ، وتـسليط املوتـان علـى ماشـيت                
فكان تعجيل العـذاب األدىن ـ أي   « .وبإخراجهم من ديارهم ، وأن يظفر م عدوهم

القريب ـ ىف استدعائهم واستحالتهم ، وردعهم على ما يريد م ، وتعديل طباعهم ـ    
ألن الشديد املؤخر ـ من العذاب ـ ال يزجر إال   .. كتأخري العذاب الشديد على غريهم 

  ..اهـ .. » وأصحاب العقول اليت تذهب ىف املذاهب أصحاب النظر ىف العواقب ،
إن دعوة حممد صلى اهللا عليه وسلم كانت إىل جمتمع عاقـل ،             : ويريد اجلاحظ أن يقول     

مدرك ، ينظر ىف عواقب األمور ، كما ينظر العقالء الراشدون ، وليست كذلك دعـوة                
الصبا ، ال يأخـذ مـن       موسى علي السالم، اليت تتعامل مع جمتمع كان ىف دور الطفولة و           

  !!.األمور إال جانبها الواقعي املعجل
الذي جييء إىل اإلنسانية ىف     » النىب  « وننتهي من هذه احلقيقة إىل حقيقة أخرى ، وهي أن           

هذا الطور من حياا ، ينبغي أن يكون أكمل األنبياء ، ألنه على قمة اإلنسانية ىف طورها                 
      ىف كل عصر ، ىف كل أمة ، هو ممثل اإلنـسانية ىف  الذي بلغت فيه رشدها ، إذ كان النىب 

وىف هذا يقول   .. هذا العصر ، وىف تلك األمة ، وهو خالصة كل طيب وكرمي ونبيل فيها               
بِعثْت ِمن خيِر قُروِن بِنى آدم قَرنا فَقَرنا ، حتى كُنـت            «  النىب صلوات اللّه وسالمه عليه    

  ١٤» كُنت ِفيِه ِمن الْقَرِن الَِّذى
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وعلى هذا ، فإنه إذا كانت دعوات األنبياء رمحات وبركات علـى النـاس ىف أجيـاهلم                 
صلوات اللّه وسالمه عليه رمحة عامة ، وبركة شـاملة  » حممد « وأوطام ـ فإن رسالة  

  ..من كل أمة ، ومن كل جنس ، على مدى األيام والدهور .. للناس مجيعا 
فهى ليست للعـرب    .. مة من األمم ، وال تنتهى عند زمن األزمان          وإا رسالة ال ختص أ    

وحدهم ، وليست لعصر النبوة وحده ، فما العرب إال لساا وترمجاا ، وما عصر النبوة                
ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعاً الَِّذي لَه       .. قُلْ يا أَيها الناس     « .. إال مطلعها وجملى أنوارها     

م           ِميتيحِيي وي وِإلَّا ه ِض ، ال ِإلهالْأَرماواِت والس وِلِه    .. لْكسروا ِباللَِّه وفَآِمن ..  ِبـيالن
 يكَِلماِتِه .. الْأُمِباللَِّه و ِمنؤونَ .. الَِّذي يدتهت لَّكُملَع وهِبعاتاألعراف :١٥٨(» و.(  

تدعو الناس مجيعا إليها ، ورسوهلا ينادى الناس كلـهم ، ـذه             إن الرسالة اإلسالمية ،     
يا « .. »يا بِني آدم    «.. »  يا أَيها الناس    « : الكلمة العامة الشاملة ، وذا النداء املطلق        

  .. »أَيها الِْإنسانُ 
رب ، أو   يا أيها الع  . ومل يتجه بدعوته أبدا إىل العرب وحدهم أو قريش وحدها ، فلم يقل            

كما كان ذلك شأن أنبياء اللّه ىف رسـلهم         .. يا بىن إمساعيل ، أو يا أبناء عدنان وقحطان          
فقد كان كلّ نىب يدعو قومه خاصة ، ويقصر دعوتـه           .. وأقوامهم ، ومن أرسلوا إليهم      

  .ال يتجاوزها» يا قوم « فيقول .. عليهم وحدهم 
قالَ يا قَوِم   . : أَنْ أَنِذر قَومك ِمن قَبِل أَنْ يأِْتيهم عذاب أَِليم        ِإنا أَرسلْنا نوحاً ِإىل قَوِمِه      « . 

     ِبنيم ِذيرن ي لَكُمباً     « ) نوح : ٢ ،   ١(» ِإنيعش مأَخاه نيدِإىل مِم      .. وقالَ يـا قَـو .. «
وِإىل ثَمـود   « ) هـود  : ٥٠(» .. قالَ يا قَوِم    .. وِإىل عاٍد أَخاهم هوداً     « ) هود : ٨٤(

  ).هود : ٦١(» .. قالَ يا قَوِم .. أَخاهم صاِلحاً 
» ... يا قَوِم ِلم تؤذُونِني وقَد تعلَمونَ أَني رسولُ اللَِّه ِإلَـيكُم            .. وِإذْ قالَ موسى ِلقَوِمِه     « 
ي ِإسراِئيلَ ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم مـصدقاً        وِإذْ قالَ ِعيسى ابن مريم يا بنِ      « ). الصف : ٥(

              ـدمأَح همِدي اسعب أِْتي ِمنوٍل يسراً ِبرشبمراِة ووالت ِمن يدي نيالـصف  : ٦(» ِلما ب (
وهكذا كان كلّ نىب يعمل ىف حميط قومه ، وىف حدود دائرم ال يتعـداها ، إذ كانـت                   

الته وأحكامها ، مقيسة عليهم ، ودواء لداء متمكن منهم ، ال يكـاد يـصلح                تعاليم رس 
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حىت أن املسيح ـ عليه السالم ـ مل يكن ليقيم معجزة من معجزاته إال ىف بىن   .. لغريهم 
وحىت إنه أىب ـ كما حتدث األناجيل ـ أن يستجيب لتوسالت املرأة   .. إسرائيل وحدهم 

     ها قائال ،      الكنعانية ىف أن يشفى ابنها امل أرسـل إال إىل خـراف بيـت         « نون ، ورد
وليس ذلك ضنا منه ـ عليه السالم  ) .. اإلصحاح اخلامس عشر.. إجنيل مىت (» إسرائيل 

ـ باإلحسان ، وإمنا ألنه مل يكن يريد مبعجزاته إال إقامة احلجة على قومه ، ال أن يـشفى       
  ..األوجاع ، ويربىء األمراض 

  .. وحمامل رساالم هذا عن رسل اللّه ،
وأما رسالة اإلسالم خامت الرساالت     .. حممد صلوات اللّه وسالمه عليه      .. أما خامت النبيني    

  .أسودهم وأمحرهم على السواء.. فلإلنسانية كلها ، وللناس مجيعا .. السماوية 
  كالبحر يهدى للقريب جواهرا منه ويرسل للبعيد سحائبا

      ا رمحة عامة شاملة ، من ربمـا  « : واللّه سبحانه وتعاىل يقول     ..  الناس إىل الناس     إو
     ةً ِللْعالَِمنيمحِإلَّا ر لْناكسأنا رمحـة   « :والرسول صلوات اللّه وسالمه عليه يقول       .. »أَر

  ١٥ "!!» مهداة 
 أهـل   - صلى اللّه عليه وسلم      -فأما حكمة إنزال هذا الكتاب ، فلكي ينذر به الرسول           

ومسيت مكة أم القـرى  ..» وِلتنِذر أُم الْقُرى ومن حولَها«: وما حوهلا -ى  أم القر  -مكة  
، ألا تضم بيت اللّه الذي هو أول بيت وضع للناس ليعبدوا اللّه فيه وحده بال شـريك                  
وجعله مثابة أمن للناس ولألحياء مجيعا ومنه خرجت الدعوة العامة ألهل األرض ومل تكن              

ل وإليه حيج املؤمنون ذه الدعوة ، ليعودوا إىل البيت الذي خرجت منه             دعوة عامة من قب   
  ! الدعوة

وليس املقصود ، كما يتصيد أعداء اإلسالم من املستشرقني ، أن تقصر الدعوة على أهـل                
  .مكة ومن حوهلا

 ما  - صلى اللّه عليه وسلم      -فهم يقتطعون هذه اآلية من القرآن كله ، ليزعموا أن حممدا            
وأنه إمنـا   . قصد يف أول األمر أن يوجه دعوته إال إىل أهل مكة وبعض املدن حوهلا             كان ي 
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حتول من هذا اال الضيق الذي ما كان خياله يطمح يف أول األمر إىل أوسع منه فتوسـع     
! ملصادفات مل يكن يف أول األمر على علم ـا         .. يف اجلزيرة كلها ، مث هم أن يتخطاها         

ففي القرآن املكـي ، ويف      .. وكذبوا  ! .. املدينة ، وقيام دولته ا    وذلك بعد هجرته إىل     
وما أَرسـلْناك ِإلَّـا      «- صلى اللّه عليه وسلم      -أوائل الدعوة ، قال اللّه سبحانه لرسوله        

 ةً ِللْعالَِمنيمح١٠٧: األنبياء  ...(» ر .. (»      نِشرياً واِس بِإلَّا كَافَّةً ِللن لْناكسما أَرِذيراًو « ...
ولعل الدعوة يومذاك كانت حمصورة يف شعاب مكة حيـيط ـا الكـرب              ) ٢٨: سبأ  (

  ١٦!واالبتالء
ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ فَضلَ محمدا علَى أَهِل السماِء وعلَى أَهِل اَألرِض،            :وعِن ابِن عباٍس، قَالَ    

ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ َألهِل      :ٍس وما فَضلُه علَى أَهِل السماِء؟ قَالَ      يا أَبا عبا  : فَقَالَ لَه رجلٌ  
كَـذَِلك نجـِزي   ، ومن يقُلْ ِمنهم ِإني ِإلَه ِمن دوِنِه فَـذَِلك نجِزيـِه جهـنم              : "السماِء

٢٩األنبياء آية   "[الظَّاِلِمني [  زع قَالَ اللَّهو      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهٍد صمحلَّ ِلمجـا   : " ونحا فَتِإن
           رأَخا تمو ِبكذَن ِمن مقَدا تم اللَّه لَك ِفرغا ِليِبينا محفَت ١الفتح آية   "[لَك [  ةَ، فَِقيلَ لَها : اآليي

وما أَرسلْنا ِمن رسـوٍل ِإال  : "ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ: قَالَأَبا عباٍس فَما فَضلُه علَى اَألنِبياِء؟    
ومـا  : "وقَالَ اللَّه عز وجلَّ ِلمحمٍد صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم         ] ٤إبراهيم آية   "[ِبِلساِن قَوِمهِ 

ِذيرنا وِشرياِس بِإال كَافَّةً ِللن اكلْنس٢٨سبأ آية "[اأَر [الِْجنِس وِإلَى اِإلن اللَّه لَهس١٧."، فَأَر  
وكانوا يقولون  . حنن أبناء اللّه وأحباؤه   :  يقولون   - كما كان النصارى     -لقد كان اليهود    

فجاء .. حنن شعب اللّه املختار     : وكانوا يقولون   . »لَن تمسنا النار ِإلَّا أَياماً معدوداتٍ     «: 
إن أحسنوا أثيبـوا ،     .. عبادا من العباد    .. ويضعهم يف موضعهم    . لقرآن لينفي هذا كله   ا

ومـن مث   .. وكان ذلك على اللّه يسريا      ..  عذبوا   - ومل يستغفروا ويتوبوا     -وإن أساءوا   
 أن هذا الرسول إمنـا جـاءهم        - بعد هذه البيانات كلها      -دعوة شاملة إىل الناس كافة      

  .باحلق من رم
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ومن كفر فإن اللّه غين عنهم مجيعا ، وقادر عليهم مجيعا ، وله ما              . من به فهو اخلري   فمن آ 
  .يف السماوات واألرض

يا أَيها الناس ، قَد جاَءكُم الرسـولُ        «:وهو يعلم األمر كله ، وجيريه وفق علمه وحكمته          
  كُمبر ِمن قِبالْح .  راً لَكُميوا خكْ . فَآِمنِإنْ تِض ،          والْـأَرماواِت ووا فَِإنَّ ِللَِّه ما ِفي الـسفُر

  ..» وكانَ اللَّه عِليماً حِكيماً
وهي دعوة سبقها دحض مفتريات أهل الكتاب ، وكشف جبلة اليهـود ومنـاكرهم يف               
تارخيهم كله ، وتصوير تعنتهم األصيل ، حىت مع موسى نبيهم وقائدهم ومنقذهم ، كما               

وهذه الغاية وتلك الطبيعة تقتضيان أن يرسـل اللّـه          .  الرسالة وغايتها  سبقها بيان طبيعة  
  .فهو رسول إىل العاملني. الرسل ، وتقتضيان أن يرسل اللّه حممدا حتما

 فلم يكن بـد     - بعد ما غربت الرساالت كلها خاصة بقوم كل رسول           -إىل الناس كافة    
ِلئَلَّا يكُونَ ِللناِس علَى اللَِّه حجةٌ      « : من تبليغ عام يف ختام الرساالت ، يبلغ إىل الناس كافة          

 ممن سيأتون من    -ولو مل تكن هذه الرسالة عامة للناس كافة لكان للناس           .. » بعد الرسلِ 
فانقطعت هذه احلجة بالرسالة العامة للنـاس وللزمـان ،          .  حجة على اللّه   -أجيال وأمم   

اك رسالة بعد أنبياء بين إسرائيل غري عيـسى ،          فإنكار أن هن  . وكانت هي الرسالة األخرية   
 ال يتفق مع عدل اللّه ، يف أن يأخذ الناس بالعقاب بعـد              - عليه السالم    -أو بعد عيسى    

.. ومل يكن بد من هذه الرسالة العامـة         . ومل يسبق أن كانت هناك رسالة عامة      .. البالغ  
وما أَرسلْناك ِإلَّا رحمةً    « سبحانه   وكان حقا قول اللّه   .. فكانت بعدل اللّه ورمحته بالعباد      

١٨.."كما يتجلى من هذا البيان . رمحة يف الدنيا ورمحة يف اآلخرة.. » ِللْعالَِمني  
  ـــــــــــــ
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  رمحة للعاملني�  الرسول 
  

  ]١٠٧/األنبياء[} ) ١٠٧(وما أَرسلْناك ِإلَّا رحمةً ِللْعالَِمني {:قال تعاىل 
رسلْناك يا محمد ِبهذَا وأَمثَاِلِه ِمن الشراِئِع واَألحكَاِم ِإالَّ ِلرحمِة الناِس ، وِهـدايِاِهم               وما أَ 

  .ِفي شؤوِن ِديِنِهم ودونياهم ، والَ يهتِدي ِبِه إٍِالَّ املُتهيئُونَ ِلتقَبِل اهلُدى 
ة للناس كافة ليأخذ بأيديهم إىل اهلدى ، وما يهتدي إال أولئك            لقد أرسل اللّه رسوله رمح    

  .املتهيئون املستعدون
  ..وإن كانت الرمحة تتحقق للمؤمنني ولغري املؤمنني 

 منهج يـسعد البـشرية كلـها        - صلى اللّه عليه وسلم      -إن املنهج الذي جاء مع حممد       
  .ويقودها إىل الكمال املقدر هلا يف هذه احلياة

جاءت كتابا مفتوحا   : ت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي          ولقد جاء 
للعقول يف مقبل األجيال ، شامال ألصول احلياة البشرية اليت ال تتبدل ، مـستعدا لتلبيـة                 

  .احلاجات املتجددة اليت يعلمها خالق البشر ، وهو أعلم مبن خلق ، وهو اللطيف اخلبري
وتـرك للبـشرية أن     . املنهج الدائم حلياة إنسانية متجددة    ولقد وضع هذا الكتاب أصول      

تستنبط األحكام اجلزئية اليت حتتاج إليها ارتباطات حياا النامية املتجـددة ، واسـتنباط              
وسائل تنفيذها كذلك حبسب ظروف احلياة ومالبساا ، دون اصطدام بأصول املنـهج             

  .الدائم
قه يف التفكري ، وبكفالة جمتمع يسمح هلـذا         وكفل للعقل البشري حرية العمل ، بكفالة ح       

  .العقل بالتفكري
مث ترك له احلرية يف دائرة األصول املنهجية اليت وضعها حلياة البشر ، كيما تنمو وترقـى                 

  .وتصل إىل الكمال املقدر حلياة الناس يف هذه األرض
قا خلطوات  ولقد دلت جتارب البشرية حىت اللحظة على أن ذلك املنهج كان وما يزال ساب             

وهـو  . البشرية يف عمومه ، قابال ألن تنمو احلياة يف ظالله بكل ارتباطاا منـوا مطـردا               
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يقودها دائما ، وال يتخلف عنها ، وال يقعد ا ، وال يشدها إىل اخللف ، ألنـه سـابق                    
  .دائما على خطواا متسع دائما لكامل خطواا

دم ال يكبت طاقاا يف صورة من صور الكبت         وهو يف تلبيته لرغبة البشرية يف النمو والتق       
  .الفردي أو اجلماعي ، وال حيرمها االستمتاع بثمرات جهدها وطيبات احلياة اليت حتققها

ال يعذب اجلسد ليسمو بالروح ، وال يهمل الروح         . وقيمة هذا املنهج أنه متوازن متناسق     
  .ليستمتع اجلسد

وال . ليمة ليحقق مصلحة اجلماعة أو الدولـة      وال يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية الس      
يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية املنحرفة لتؤذي حياة اجلماعة ، أو تسخرها إلمتـاع              

  .فرد أو أفراد
وكافة التكاليف اليت يضعها ذلك املنهج على كاهل اإلنسان ملحوظ فيها أا يف حـدود               

درات اليت تعينه على أداء تلك التكاليف ،        طاقته ، وملصلحته وقد زود باالستعدادات واملق      
 ألا تليب رغيبة من رغائبه ، أو        - مهما لقي من أجلها اآلالم أحيانا        -وجتعلها حمببة لديه    

  .تصرف طاقة من طاقاته
 رمحة لقومه ورمحة للبشرية كلها مـن  - صلى اللّه عليه وسلم -ولقد كانت رسالة حممد  

ت غريبة يف أول األمر على ضمري البشرية ، لبعد ما كـان             بعده واملبادئ اليت جاء ا كان     
ولكن البشرية أخذت مـن يومهـا       . بينها وبني واقع احلياة الواقعية والروحية من مسافة       

فتزول غرابتها يف حسها ، وتتبناها وتنفذها ولو        . تقرب شيئا فشيئا من آفاق هذه املبادئ      
  .حتت عنوانات أخرى

لتلتقي يف . سانية واحدة تذوب فيها الفوارق اجلنسية واجلغرافية     لقد جاء اإلسالم لينادي بإن    
وكان هذا غريبا على ضمري البشرية وتفكريهـا        .. عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد      

ولكن ها هـي    .. واألشراف يعدون أنفسهم من طينة غري طينة العبيد         . وواقعها يومذاك 
أن تقفو خطى اإلسـالم ، فتتعثـر يف   ذي البشرية يف خالل نيف وثالثة عشر قرنا حتاول          

 -ولكنها تصل إىل شيء من ذلك املنـهج         . الطريق ، ألا ال تدي بنور اإلسالم الكامل       



 ٢٤

 وإن كانت ما تزال أمم يف أوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية           -ولو يف الدعاوى واألقوال     
  .البغيضة اليت حارا اإلسالم منذ نيف وثالث مائة وألف عام

يف الوقت الذي كانـت     . ء اإلسالم ليسوي بني مجيع الناس أمام القضاء والقانون        ولقد جا 
بل جتعل إرادة السيد هي القـانون  . البشرية تفرق الناس طبقات ، وجتعل لكل طبقة قانونا    

  ..يف عهدي الرق واإلقطاع 
ساواة فكان غريبا على ضمري البشرية يومذاك أن ينادي ذلك املنهج السابق املتقدم مببدأ امل             

  ..املطلقة أمام القضاء 
 إىل شيء مما طبقة اإلسـالم       - ولو نظريا    -ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا حتاول أن تصل          

  .عمليا منذ نيف وثالث مائة وألف عام
 صلى  -وغري هذا وذلك كثري يشهد بأن الرسالة احملمدية كانت رمحة للبشرية وأن حممدا              

. من آمن به ومن مل يؤمن به علـى الـسواء          . عاملني إمنا أرسل رمحة لل    -اللّه عليه وسلم    
فالبشرية كلها قد تأثرت باملنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة ، شاعرة أو غري شـاعرة                 
وما تزال ظالل هذه الرمحة وارفة ، ملن يريد أن يستظل ا ، ويستروح فيها نسائم السماء                 

  .مالرخية ، يف هجري األرض احملرق وخباصة يف هذه األيا
وهـي قلقـة حـائرة ،    . وإن البشرية اليوم لفي أشد احلاجة إىل حس هذه الرمحة ونداها   

  ١٩..شاردة يف متاهات املادية ، وجحيم احلروب ، وجفاف األرواح والقلوب 
أي وما أرسلناك ذا وأمثاله من الشرائع واألحكام الـيت ـا منـاط              : " وقال املراغي    

  . الناس وهدايتهم ، ىف شئون معاشهم ومعادهم إال لرمحة-السعادة ىف الدارين 
بيان هذا أنه عليه الصالة السالم أرسل مبا فيه املصلحة ىف الدارين ، إال أن الكافر فـوت                  
على نفسه االنتفاع بذلك ، وأعرض عما هنالك ، لفساد استعداده وقـبح طويتـه ، ومل                 

أَلَم «  دين وال دنيا ، كما قال        يقبل هذه الرمحة ، ومل يشكر هذه النعمة ، فلم يسعد ال ىف            
جهنم يـصلَونها وِبـئْس     : تر ِإلَى الَِّذين بدلُوا ِنعمت اللَِّه كُفْراً وأَحلُّوا قَومهم دار الْبواِر            

                                                 
  )٢٤٠١ / ٤ (-ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٩
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  وقال ىف صفة القرآن     » الْقَرار »        ال ي الَِّذينِشفاٌء وو دىوا هنآم ِللَِّذين وونَ ِفـي   قُلْ هِمنؤ
  ٢٠ ." »آذاِنِهم وقْر وهو علَيِهم عمى أُولِئك ينادونَ ِمن مكاٍن بِعيٍد 

أيها الناس إنما أَنا رحمـةٌ      : قَالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن أَِبي صاِلٍح ، قَالَ      
  ٢١."مهداةٌ

الناس كلّهم أسـودهم    . المه عليه رمحة للعاملني مجيعا    كيف يكون النىب صلوات اللّه وس      "
وأمحرهم ، وما بني أسودهم وأمحرهم ، وقليل من كثريهم أولئك الذين آمنوا به واهتدوا               

  يفيد العموم والشمول ؟ » ِللْعالَِمني » ديه ، وانتفعوا برسالته ؟ كيف هذا ، وقوله تعاىل 
  :جوه واجلواب على هذا ـ واللّه أعلم ـ من و

أن اهلدى الذي جاء به ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ هو خري ممدود للناس مجيعا   : أوال 
، وهو رمحة غري حمجوزة عن أحد ، بل إا مبسوطة لكل إنسان ، أيا كان لونه وجنـسه                   

ِه ِإلَيكُم جِميعاً   قُلْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَّ      « : وىف هذا يقول اللّه تعاىل لنبيه الكرمي        .. 
                ِبـيوِلِه النسروا ِباللَِّه وفَآِمن ِميتيحِيي وي وِإلَّا ه ِض ال ِإلهالْأَرماواِت والس لْكم الَِّذي لَه

فهـو  ) فاألعـرا  : ١٥٨(» .. الْأُمي الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ         
صلوات اللّه وسالمه عليه رمحة مهداة ، يطرق ا باب كل إنسان ، من غري أن يطلـب                  
لذلك أجرا ، وليس على النيب ـ بعد هذا ـ أن يرغم املتأبني عليه أن يقبلوا مـا يقدمـه     

ولكن كثريا من األحيـاء     .. إنه أشبه بالشمس ، وهى رمحة عامة لكل حى          .. هدية هلم   
 ، وكثري من األحياء ، إذا آذم ضوؤها اجنحروا وقـضوا يـومهم ىف               يعشون عن ضوئها  

  .فآية النهار قائمة ، ولكنها بالنسبة هلم منسوخة غري عاملة.. ظالم دامس 
أن الذين آمنوا ذا النىب ، والذين يؤمنون به ىف كل جيل من أجيال الناس ، وىف                 : وثانيا  

عات ، هم رمحة ىف هذه الدنيا على أهلـها          كل أمة من األمم ، وىف كل مجاعة من اجلما         
.. مجيعا ، إذ كانوا ـ مبا معهم من إميان ـ عناصر خري ، ومخائر رمحة ، ومصابيح هدى   

  .وم تنكسر ضراوة الشر ، وختف وطأة الظلم ، وترق كثافة الظالم

                                                 
  )٧٨ / ١٧ (-تفسري الشيخ املراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٢٠
  صحيح مرسل) ٣٢٤٤٢) (٥٠٤ / ١١ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٢١
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بـه ،  هذا الكتاب الذي تلقّاه النيب ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ وحيا مـن ر   : وثالثا 
كل هـذا  .. وهذه اآليات املضيئة اليت نطق ا ، واليت وعتها اآلذان ، وسلجتها الصحف            

رمحة قائمة ىف الناس مجيعا ، ومرياث من النور واهلدى ، يستهدى به الناس ، ويـصيبون                 
  ..منه ما يسع جهدهم ، وما تطول أيديهم من خري 

نذ مبعث النىب  صلى اهللا عليه وسـلم ، إىل           وعلى هذا ، فاملراد بالعاملني ، الناس مجيعا ، م         
الـذي  » أَرسـلْناك   « : وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل       .. أن يرث اللّه األرض ومن عليها       

  ..يفهم منه أن الرمحة كانت منذ إرساله ومبعثه ، صلوات اللّه وسالمه عليه 
هذه هى  . »فَهلْ أَنتم مسِلمونَ    ..  ِإله واِحد    قُلْ ِإنما يوحى ِإلَي أَنما ِإهلُكُم     « : قوله تعاىل   

هذا .. »أَنما ِإهلُكُم ِإله واِحد     « ..الرمحة اليت يؤذّن ا النىب ىف الناس ، ويقدمها هدية هلم            
فمن أمسك بقلبه هذا املفتاح ، مث أداره ،         .. هو مفتاح الرمحة ، وذلك هو مفتاح اهلدى         

  .. اخلري كلها فقد وضع يده على كنوز
هو حتريض للناس مجيعا على االستجابة هلذه       . . »فَهلْ أَنتم مسِلمونَ    « : وىف قوله تعاىل    

» ال إله إال اللّه     « : إا كلمة واحدة    .. الدعوة الكرمية ، اليت خفّف حمملها ، وغال مثنها          
فهل !! بيلها إىل العقل  فما أخفها على اللسان ، وما أطيب بردها على القلب ، وما أقوم س             

  يلتوى ا فم ؟ وهل يضيق ا صدر ؟ 
وهل يزور ا عقل ؟ إن ذلك ال يكون إال عن آفات تغتال فطـرة اإلنـسان ، وتفـسد              

  .كيانه
؟ لقد طلب منهم اإلسـالم أوال ، وهـو          » فَهلْ أَنتم مسِلمونَ    « : وانظر ىف قوله تعاىل     

مث إا بعد هذا كفيلة بأن تفعل فعلها ىف         .. السمحة السهلة   اإلقرار باللسان ، ذه الكلمة      
إا هى الكلمة الطيبة اليت أشار      .. كيان اإلنسان ، وتؤتى مثراا الطيبة املباركة كلّ حني          

  :إليها اللّه سبحانه وتعاىل ىف قوله 
يبٍة أَصلُها ثاِبت وفَرعها ِفي الـسماِء  أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَِلمةً طَيبةً كَشجرٍة طَ   « 

  ). إبراهيم٢٥ ، ٢٤(» تؤِتي أُكُلَها كُلَّ ِحٍني ِبِإذِْن ربها 



 ٢٧

وأنت ترى ىف هـذا مساحـة اإلسـالم ،          .»ال إله إال اللّه حممد رسول اللّه        « إا كلمة   
بأيسر الـسبل ، وأخـف      إنه يلقاهم   .. وأسلوبه الرائع املعجز ىف دعوة الناس إىل اهلدى         

حىت إذا ذاقوا حالوة اإلميان ، واطمأنت قلوم بكلمة التوحيـد ، وجـدوا ىف           .. األمور  
إا املدخل الذي يـدخل     .. أنفسهم القدرة على احتمال التكاليف الشرعية ، والوفاء ا          

ـ         ..منه اإلنسان إىل اإلميان      ه لـه أن  مث يغرس ما شاء أن يغرس من خري ، وجيىن ما قدر اللّ
  ٢٢ !!جيىن من مثر

وما دام صلى اهللا عليه وسلم خاتم الرسل، وبعثته للناس كافة، وللزمن كله إىل أنْ تقـوم                 
وقد جاء الرسل السابقون عليه لفترة زمنية حمددة، ولقوم بعينهم، أما رسالة حممد             . الساعة

ا أنْ تتسع لـك أقـضية       صلى اهللا عليه وسلم فجاءت رمحةً للعاملني مجيعاً؛ لذلك ال بد هل           
  .احلياة اليت تعاصرها أنت، واليت يعاصرها خلَفُك، وإىل يوم القيامة

عامل املالئكة، وعامل اجلن، وعـامل اإلنـس،        : العاملني، كُلُّ ما سوى اهللا عز وجل      : ومعىن
لكن كيف تكون رسالة حممد صلى اهللا عليه        . وعامل اجلماد، وعامل احليوان، وعامل النبات     

   رمحةً هلم مجيعاً؟وسلم
 كان خيشى العاقبة حىت نزل علـى        - عليه السالم    -نعم، رمحة للمالئكة، فجربيل     : قالوا

فاطمأن جربيل عليه   ] ٢٠: التكوير[}ِذي قُوٍة ِعند ِذي الْعرِش مِكٍني       { :حممد قوله تعاىل  
  .السالم وأَِمن

وهو . ا بإماطة األذى عن الطريق    ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمحة للجماد؛ ألنه أمرن         
ما من مسلم يزرع زرعاً، أو يغرس غَرساً فيأكلَ         : " ويف احلديث الشريف  . رمحة باحليوان 

  ". منه طير أو إنسان أو يمة، إال كان له به صدقة 
  وحديث املرأة اليت دخلت النار يف ِهرة حبستها، فال هي أطعمتها وسـقتها، وال هـي                

  .تأكل من خشاش األرضتركتها 

                                                 
 )٩٦٣ / ٩ (-تفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  ال- ٢٢
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وحديث الرجل الذي دخل اجلنة؛ ألنه سقى كلباً كان يلهث يأكل الثـرى مـن شـدة                 
العطش، فرتل الرجل البئر ومأل خفَّه فسقى الكلب، فشكر اهللا له وغفر له، ألنه نزل البئر                

  .وليس معه إناء ميأل به املاء، فاحتال لألمر، واجتهد ليسقي الكلب
 اإلسالم احليوان والطري واإلنسان، ففي الدين مبدأ ومنهج ينظِّم كـل            وهكذا نالت رمحة  

  .شيء وال يترك صغرية وال كبرية يف حياة الناس؛ لذلك فهو رمحة للعاملني
يعين أن كل ما جييء     ] ١٠٧: األنبياء[} ومآ أَرسلْناك ِإالَّ رحمةً لِّلْعالَِمني      { : فقوله تعاىل 

  ٢٣. عناصر الرمحةبه اإلسالم داخل يف
  

  ـــــــــــــ

                                                 
  )٢٥٧٢ ( / -تفسري الشعراوي  - ٢٣



 ٢٩

  صاحب اخللق العظيم�  الرسول 
  

  ]٤/القلم[} )٤(وِإنك لَعلَى خلٍُق عِظيٍم { :قال تعاىل 
فعن سعِد بِن ِهشاِم بِن عاِمٍر قَـالَ أَتيـت           وِإنك لَعلَى خلٍُق عِظيٍم ، ولَعلَى ِديٍن عِظيٍم ،          

 ةَ فَقُلْتاِئشوِل اللَِّه       عسلُِق رِبِريِنى ِبخأَخ ِمِننيؤالْم ا أُمصلى اهللا عليه وسـلم - ي- .  قَالَـت
قُلْت فَـِإنى  ) وِإنك لَعلَى خلٍُق عِظيمٍ (كَانَ خلُقُه الْقُرآنَ أَما تقْرأُ الْقُرآنَ قَولَ اللَِّه عز وجلَّ           

فَقَـد  ) لَقَد كَانَ لَكُم ِفى رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حـسنةٌ (ت الَ تفْعلْ أَما تقْرأُ   قَالَ. أُِريد أَنْ أَتبتلَ  
  ٢٤.    وقَد وِلد لَه-صلى اهللا عليه وسلم-تزوج رسولُ اللَِّه 

جـر غـري    ـ فهذا األ  » وِإنَّ لَك لَأَجراً غَير ممنوٍن      « : فهو تقرير ملا تضمنه قوله تعاىل       
املمنون ، هو مثرة هلذا اخللق العظيم ، الذي كان عليه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم  

وحسب رسول اللّه ذا الوصف الكرمي ، من اللّه سبحانه وتعاىل ـ حسبه ذا شرفا  .. 
وعزا ، حيث توجه ربه ـ جلّ وعال ـ بتاج الكمال كله ، إذ ليس بعد حسن اخللـق     

ففى مغارس اخللق احلسن ، كانـت  ..  ا النفوس ، أو تاج تتوج به الرءوس       حلية تتحلى 
رساالت املرسلني ، ومن أجل محاية هذه املغارس ، وإطالع مثرها ، كانت دعوة الرسل ،                

وىف هذا يقـول    .. وكان جهادهم ، الذي توج بدعوة سيد الرسل ، وجهاد خامت النبيني             
  ٢٥..»ا بعثت ألمتم مكارم األخالق إمن« : صلوات اللّه وسالمه عليه 

وهكذا تتجاوب أرجاء الوجود ذا الثناء الفريد على النيب الكرمي ويثبت هـذا الثنـاء               " 
ويعجز كل قلم ، ويعجز كل تصور ، عن وصف قيمة هـذه             ! العلوي يف صميم الوجود   

اللّه ، يقول   الكلمة العظيمة من رب الوجود ، وهي شهادة من اللّه ، يف ميزان اللّه ، لعبد                 
ومدلول اخللق العظيم هو ما هو عند اللّه مما ال يبلغ           . »وِإنك لَعلى خلٍُق عِظيمٍ   «: له فيها   

 صـلى   -وداللة هذه الكلمة العظيمة على عظمة حممد        ! إىل إدراك مداه أحد من العاملني     
  : تربز من نواح شىت -اللّه عليه وسلم 

                                                 
  صحيح لغريه) ٢٥٣٣٨) (٤٤٧ / ٥٣ (-مسند أمحد  - ٢٤
  )١٠٨١ / ١٥ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٥
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ري املتعال ، يسجلها ضمري الكون ، وتثبت يف كيانـه ،            تربز من كوا كلمة من اللّه الكب      
  .وتتردد يف املأل األعلى إىل ما شاء اللّه

وهـو  .  لتلقيها - صلى اللّه عليه وسلم      -وتربز من جانب آخر ، من جانب إطاقة حممد          
ما هو؟ ما عظمته؟ ما داللة كلماته؟ ما مداها؟ مـا           . يعلم من ربه هذا ، قائل هذه الكلمة       

ويعلم من هو إىل جانب هذه العظمة املطلقة ، اليت يدرك هو منها ماال يدركـه                صداها؟  
  .أحد من العاملني
 لتلقي هذه الكلمة ، من هذا املـصدر ، وهـو            - صلى اللّه عليه وسلم      -إن إطاقة حممد    

 وال تتأرجح شخـصيته حتـت       - ولو أا ثناء     -ثابت ، ال ينسحق حتت ضغطها اهلائل        
هو ذاته دليـل علـى      .. قيه هلا يف طمأنينة ويف متاسك ويف توازن         تل.. وقعها وتضطرب   

  .عظمة شخصيته فوق كل دليل
. ولقد رويت عن عظمة خلقه يف السرية ، وعلى لسان أصحابه روايات منوعـة كـثرية               

ولكن هذه الكلمة أعظم بداللتـها      . وكان واقع سريته أعظم شهادة من كل ما روي عنه         
  .ها عن العلي الكبريأعظم بصدور. من كل شيء آخر

. وأعظم بتلقي حممد هلا وهو يعلم من هو العلي الكبري ، وبقائه بعدها ثابتا راسخا مطمئنا               
! ال يتكرب على العباد ، وال ينتفخ ، وال يتعاظم ، وهو الذي مسع ما مسع من العلي الكـبري           

 بعظمة نفسه   - صلى اللّه عليه وسلم      -وما كان إال حممد     . واللّه أعلم حيث جيعل رسالته    
فيكون كفئا هلـا ،     .  من حيمل هذه الرسالة األخرية بكل عظمتها الكونية الكربى         -هذه  

  .كما يكون صورة حية منها
إن هذه الرسالة من الكمال واجلمال ، والعظمة والشمول ، والصدق واحلق ، حبيـث ال                

. لك تلقي هذا الثناء   فتطيق شخصيته كذ  . حيملها إال الرجل الذي يثين عليه اللّه هذا الثناء        
  .يف متاسك ويف توازن ، ويف طمأنينة

مث يتلقـى   . طمأنينة القلب الكبري الذي يسع حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم           
 عتاب ربه له ومؤاخذته إياه على بعض تصرفاته ، بذات التماسـك وذات              - بعد ذلك    -
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.. ك ، ال يكتم من هذه شيئا وال تلك          ويعلن هذه كما يعلن تل    . التوازن وذات الطمأنينة  
  .واملبلغ األمني. والعبد الطائع. وهو هو يف كلتا احلالتني النيب الكرمي

وإن عظمة هذه النفس من عظمـة هـذه         . إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة       
 .وإن احلقيقة احملمدية كاحلقيقة اإلسالمية ألبعد من مدى أي جمهر ميلكـه بـشر       . الرسالة

وأن يشري  . وقصارى ما ميلكه راصد لعظمة هذه احلقيقة املزدوجة أن يراها وال حيدد مداها            
ومرة أخرى أجد نفسي مشدودا للوقـوف       ! إىل مسارها الكوين دون أن حيدد هذا املسار       
 هلذه الكلمة من ربه     - صلى اللّه عليه وسلم      -إىل جوار الداللة الضخمة لتلقي رسول اللّه        

 يثين علـى أحـد      - وهو بشر    -لقد كان   .. خ متوازن مطمئن الكيان     ، وهو ثابت راس   
وهـو بـشر    . أصحابه ، فيهتز كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظـيم            

  .وأصحابه يدركون أنه بشر. وصاحبه يعلم أنه بشر
 فأمـا هـو   .. دائرة البشرية ذات احلدود     . ولكن يف الدائرة املعلومة احلدود    . إنه نيب نعم  

هو يعلـم  ! هو خباصة يعلم من هو اللّه. وهو يعلم من هو اللّه. فيتلقى هذه الكلمة من اللّه 
إنه أمر فوق كـل تـصور       ... مث يصطرب ويتماسك ويتلقى ويسري      . منه ما ال يعلمه سواه    

إنه ..  هو الذي يرقى إىل هذا األفق من العظمة          - وحده   -إنه حممد   !!! وفوق كل تقدير  
و الذي يبلغ قمة الكمال اإلنساين اانس لنفخـة اللّـه يف الكيـان               ه - وحده   -حممد  

 هو الذي يكافئ هذه الرسالة الكونية العامليـة اإلنـسانية           - وحده   -إنه حممد   . اإلنساين
 وحـده   -إنه حممد   .. حىت لتتمثل يف شخصه حية ، متشي على األرض يف إهاب إنسان             

 وأعلن يف هذه أنه     -واللّه أعلم حيث جيعل رسالته      . الذي علم اللّه منه أنه أهل هلذا املقام       
 جل شأنه وتقدست ذاته وصفاته ، يصلي عليه         -وأعلن يف األخرى أنه     . على خلق عظيم  

  .»ِإنَّ اللَّه ومالِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي«هو ومالئكته 
  .. العظيم  وحده القادر على أن يهب عبدا من عباده ذلك الفضل- جل شأنه -وهو 

مث إن هلذه اللفتة داللتها على متجيد العنصر األخالقي يف ميزان اللّه وأصالة هذا العنصر يف                
  .احلقيقة اإلسالمية كأصالة احلقيقة احملمدية
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والناظر يف هذه العقيدة ، كالناظر يف سرية رسوهلا ، جيد العنصر األخالقي بارزا أصـيال                
الـدعوة الكـربى يف   .. ة وأصوهلا التهذيبية على السواء فيها ، تقوم عليه أصوهلا التشريعي 

هذه العقيدة إىل الطهارة والنظافة واألمانة والصدق والعدل والرمحة والرب وحفظ العهـد ،    
ومطابقة القول للفعل ، ومطابقتهما معا للنية والضمري والنهي عن اجلور والظلم واخلداع             

اء على احلرمـات واألعـراض ، وإشـاعة         والغش وأكل أموال الناس بالباطل ، واالعتد      
والتشريعات يف هذه العقيدة حلمايـة هـذه األسـس          .. الفاحشة بأية صورة من الصور      

ويف . وصيانة العنصر األخالقي يف الشعور والسلوك ، ويف أعماق الضمري ويف واقع اتمع            
  .العالقات الفردية واجلماعية والدولية على السواء

فيلخص رسالته يف هـذا     .. » إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق    «: والرسول الكرمي يقول    
  .اهلدف النبيل

وتقوم سريته الشخصية مثاال حيـا      . وتتوارد أحاديثه تترى يف احلض على كل خلق كرمي        
وِإنـك  «: وصفحة نقية ، وصورة رفيعة ، تستحق من اللّه أن يقول عنها يف كتابه اخلالد                

 كما ميجـد بـه      - صلى اللّه عليه وسلم      - فيمجد ذا الثناء نبيه      ..» لَعلى خلٍُق عِظيمٍ  
العنصر األخالقي يف منهجه الذي جاء به هذا النيب الكرمي ، ويشد به األرض إىل السماء ،                 

 وهو يدهلم على ما حيب ويرضى مـن اخللـق           - سبحانه   -ويعلق به قلوب الراغبني إليه      
  .القومي

فهي أخالقية مل تنبع من البيئـة ، وال         .  يف أخالقية اإلسالم   وهذا االعتبار هو االعتبار الفذ    
من اعتبارات أرضية إطالقا وهي ال تستمد وال تعتمد على اعتبار من اعتبارات العرف أو               

إمنا تستمد من السماء وتعتمد علـى       . املصلحة أو االرتباطات اليت كانت قائمة يف اجليل       
  .تتطلع إىل األفقتستمد من هتاف السماء لألرض لكي . السماء

وتستمد من صفات اللّه املطلقة ليحققها البشر يف حدود الطاقة ، كي حيققوا إنـسانيتهم               
العليا ، وكي يصبحوا أهال لتكرمي اللّه هلم واستخالفهم يف األرض وكي يتأهلوا للحيـاة               

 غـري مقيـدة وال      ومن مث فهي  .. » ِفي مقْعِد ِصدٍق ِعند مِليٍك مقْتِدرٍ     «: الرفيعة األخرى   



 ٣٣

حمدودة حبدود من أي اعتبارات قائمة يف األرض إمنا هي طليقة ترتفع إىل أقصى ما يطيقه                
  .البشر ، ألا تتطلع إىل حتقيق صفات اللّه الطليقة من كل حد ومن كل قيد

إمنا هـي منـهج     .... وبر  . ورمحة. وعدل. وأمانة. صدق: مث إا ليست فضائل مفردة      
 فيه التربية التهذيبية مع الشرائع التنظيمية وتقوم عليه فكرة احلياة كلـها             متكامل ، تتعاون  

ال إىل أي اعتبار آخر من اعتبـارات        . واجتاهاا مجيعا ، وتنتهي يف خامتة املطاف إىل اللّه        
وقد متثلت هذه األخالقية اإلسالمية بكماهلا ومجاهلا وتوازـا واسـتقامتها           ! هذه احلياة 

:  ومتثلت يف ثناء اللّه العظيم ، وقوله         - صلى اللّه عليه وسلم      - يف حممد    واطرادها وثباا 
  ٢٦"..» وِإنك لَعلى خلٍُق عِظيٍم«
  

  ـــــــــــــ 

                                                 
 )٣٦٥٦ / ٦ (-ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٦
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  معصوم من الناس����  الرسول حممد 
  

علْ فَما بلَّغت ِرسالَته    يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك وِإنْ لَم تفْ           {  : قال تعاىل   
 الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهلَا ي اِس ِإنَّ اللَّهالن ِمن كِصمعي اللَّه٦٧/املائدة) [٦٧(و[  

غهم إياه ، وقَِد ِبأَنْ يبلِّغَ الناس جِميع ما أَنزلَه اُهللا علَيِه لَيبلِّ� يأْمر اُهللا تعالَى رسولَه محمداً 
  .امتثَلَ علَيِه السالَم َألمِر ربِه 

ثُم . فَِإذَا لَم تقُم ِبما أُِمرت ِبِه الَ تكُونُ قَد بلْغت ِرسالَةَ ربك : � ويقُولُ تعالَى ِلمحمٍد 
يك أَحد ِمن الناِس ِبأَذًى ، فَأَنت ِفي ِحفِْظ اِهللا          الَ تخف ِمن أنْ يِصلَ إلَ     : يقُولُ اُهللا ِلرسوِلِه    

واُهللا هو الِذي يهِدي من يشاُء      . وِرعايِتِه ، وهو يمنعك ِمنهم ، ويحفَظُك ويؤيدك ِبنصِرِه          
 الكَاِفِرين مِدي القَوهالَ ي وهاُء ، وشي نِضلُّ ميو ، ِويإلَى الطَِّريِق الس.  

بعد أن عرض اللّه سبحانه وتعاىل أهل الكتاب ىف هذه املعارض املختلفـة ، ىف زيفهـم              " 
وطغيام ، وفيما أخذوا به من نقمة وبالء ، وىف غفلتهم عما بني أيديهم من حق وخري ،                  

اللّه ـ سبحانه  واتباعهم ملا ىف نفوسهم من سراب األهواء واألباطيل ـ بعد هذا كان من  
ــ  » يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك          « : ـ هذا النداء الكرمي ، لنبيه الكرمي        

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ    « .. فهو أمر ملزم للرسول أن يؤذّن ىف الناس مبا يتلقّى من آيات ربه              
      كبر ِمن كِزلَ ِإلَيفتلك هى مناط رسالة الرسول ، وفحوى احلكمة من رسالته          .. »ما أُن

 ١(» يا أَيها الْمدثِّر قُم فَأَنِذر      « : إنه وصلة بني اللّه والناس ، وىف هذا يقول اللّه تعاىل            .. 
وِإنْ لَم  « : وقوله تعاىل   ) احلجر : ٩٤(» فَاصدع ِبما تؤمر    « : ويقول سبحانه   ) املدثر: 

     هِرسالَت تلَّغلْ فَما بفْعسول ، وإلفات له إىل األمر الذي دعاه اللّه إليـه ،              » تهو تنبيه للر
  ..وأنه إن مل يفعل فقد حبس هذا اخلري املرسل من اللّه إىل عباده دون أن يصل إليهم 

 خاشعا بني يدى هـذا      وقف» وِإنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت ِرسالَته       « : وانظر إىل قوله تعاىل     
األدب السماوي ، وأقصر الطرف عن النظر إىل جالل هذا اإلنسان العظيم الذي خيلع اللّه               
عليه خلعا وضيئة من فيوض رمحته ، وغيوث رضوانه ، فال يلقاه ربه إال ـذا اللطـف                  

انه ولكنه ـ سبح ! العظيم ، ىف أمر لو وقع لكان داعية للّوم ، أو الوعيد بالعقاب الشديد
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فيقول له ـ جل شـأنه ـ    .. سبحانه ـ يرفع نبيه الكرمي ، عن موطن العتاب ، أو اللوم  
 »       هِرسالَت تلَّغلْ فَما بفْعت ِإنْ لَموإن مل تفعل فأنت ملوم ، أو       « : ومل يقل سبحانه    ! » و

رسول هكذا أدب السماء مع األصفياء من عباد اللّه ، وهكذا ألطاف اللّه مع              ..»مؤاخذ  
  .اللّه

ورسول اللّه خري من يلقى هذا اللطف مبا هو أهل له من محد وشكر ، وسيد من يقـوم                   
  ..هلذه اإلشارة مبا تقتضيه من جد وعزم 

فما وهن الرسول الكرمي ، وما ضعف عن محل الرسالة ، واحتمال ما تنوء به اجلبال مـن                  
، من بغى وعدوان ؟ حـىت لقـد   فلكم لقى من السفهاء ، واحلمقى ، والطغاة     .. أعبائها  

خرج مهاجرا من البلد احلرام ، الذي عاش فيه شبابه ، وقضى فيه أيام صباه ، بني أهلـه                   
وعشريته ، وألقى بنفسه ىف أحضان الغربة ، فرارا بالرسالة اليت بـني يديـه أن ميـسكها               

  .القلوب بنورهااملشركون عن أن تبلغ غايتها ، ومتأل أمساع العاملني ديها ، وتفتح مغالق 
هو من متام نعمة اللّه سبحانه وتعاىل على نبيه         » واللَّه يعِصمك ِمن الناِس     « : وقوله تعاىل   

الكرمي ، فهو ـ سبحانه ـ قد اصطفاه ليكون رسوال للعاملني ، حامال خمتتم رسـاالت    
 الـضر واألذى ىف  مث مل يدعه سبحانه ـ حيمل أعباء الرسالة ، ويلقى .. السماء إىل الناس 

.. سبيلها دون أن تكون أمداد مساوية تعينه ، وحتمل عنه بعض ما حيمل من أعباء ، وكلّا                  
فقد أمده اللّه بأمداد من الصرب واليقني ، والعزم ، وإذا هو ـ صلوات اللّه وسالمه عليـه   

 حيفـل   ـ يواجه قريشا كلها بصلفها وكربها ، وجبربوا وعتوها ، فال يلني هلـا ، وال               
مث إذا هو ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ خيوض غمرات احلرب ،   .. بتهديدها ووعيدها 

ويتقدم صفوف األبطال والفرسان ، مث إذا هو ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ يلقى كيد   
اليهود ومكرهم ، مالطفا وموادعا ، حىت إذا جلّوا ىف الضالل ، ومتادوا ىف الكيد والبغي ،                 

ومع هذا كله ، مما فضل اللّـه بـه   .  ألقت م خارج اجلزيرة العربية كلها صدمهم صدمة 
على نبيه الكرمي ، من قوة االحتمال ، وثبات اجلنان ، ووثاقة العزم ـ جيىء هـذا املـدد    

واللَّـه  « : العظيم ، من رب عظيم ، إىل نىب كرمي ، حتمله كلمات اللّه إىل رسول اللّـه                  
الن ِمن كِصمعفأى نعمة مع هذه النعمة ؟ وأي تكرمي مع هذا التكرمي ؟ .. »اِس ي  
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فاللّه سبحانه وتعاىل هو الذي يأخذ إىل جنابه الكرمي ، عبده ورسوله حممدا ، صلوات اللّه                
وسالمه عليه ، وإذا هو ىف محى رب العاملني ، ال يناله سوء من أحد ، وال يصيبه أذى من                    

  ! ..إنسان
هكذا .. وإنه لو اجتمع الناس مجيعا ملا نالوا من حممد نيال           .. »مك ِمن الناِس    واللَّه يعصِ « 

  ..كان وعد اللّه ، وهكذا استيقن رسول اللّه من وعد ربه 
.. وال شك أن هذا من أنباء الغيب ، ومن حتديات القرآن للكافرين وامللحدين واملنافقني               

يه ـ أصيب بأذى بعد هذه اآلية الكرمية لكان  فلو أن الرسول ـ صلوات اللّه وسالمه عل 
ذلك دليال ـ أي دليل ـ على أن ما يتقوله الكافرون واملنافقون على القرآن الكـرمي ،    

  ..وأنه قول بشر ، وتلفيقات إنسان 
وإذا علمنا أن هذه اآلية ىف سورة املائدة ، وأن هذه السورة كانت آخر سور القرآن نزوال                 

 أو أا من آخر سور القرآن نزوال ، بال خالف ـ إذا علمنا هـذا   ، على أصح األقوال ،
أدركنا السر ىف تأخر هذا الوعد الكرمي إىل أخريات أيام الرسول ، وإىل خمتتم رسـالته ،                 
وذلك حىت ال ينكشف للرسول وهو قائم على طريق الدعوة ، أنه ىف ضمان هذه احلراسة                

صمه اللّه ا من الناس ، وذلك ليكون له بـالؤه ،            الربانية ، وىف ظلّ تلك العصمة اليت ع       
وجهده ، وعزمه ، ىف مالقاة الشدائد ، واحتمال احملن ، مستقبال كـل مـا ميكـن أن                   

  ..تتمخض عنه األحداث ، ولو كان ىف ذلك ذهاب نفسه 
أما لو كان الرسول ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ قد تلقّى هذا الوعد الكرمي من ربـه    

 خطواته على طريق رسالته ، ملا كان له فضل ىف مكابدة األهـوال ، ومـصادمة                 من أول 
الشدائد ، والتعرض لألخطار ، وال سوى ىف هذا أوهى الناس عزما ، وأقلّهـم صـربا ،                  

إذ كان كلّ منـهما  .. وأجبنهم قلبا ، مع أقواهم عزما ، وأكثرهم صربا ، وأشجعهم قلبا            
  .أنه لن ميوت بيد إنسانيلقى املوت وهو ىف أمان وثيق من 

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما     « : إذا كان ما تلقّاه الرسول من قوله تعاىل         : وقد يسأل سائل هنا     
     كبر ِمن كِزلَ ِإلَيل هذا األمـر             » اآلية  .. أُنفما حمص ، ـ قد كان ىف خمتتم رسالة النىب
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ليه من ربه ؟ مث ما حمصل هذه العـصمة ، وقـد   بالتبليغ ، وقد بلّغ الرسول فعال ما أنزل إ        
  :واجلواب على هذا ! استقر أمر اإلسالم ، وانطفأت جذوة أصحاب الشوكة والبغي

أن الرسول ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ إذ يتلقى هذا اخلرب املسعد من اللّـه ،    : أوال 
  :قوله يراجع خط سريه على طريق دعوته ، من أول يوم دعاه اللّه فيه ب

 » ِذرفَأَن إىل هذا اليوم الذي كادت الدعوة تنتهى فيه إىل غايتها ـ فريى أنه كان ىف  » قُم
ضمان هذه الرعاية الكرمية من رب كرمي ، وأن عناية اللّه مل تتخلّ عنه حلظة ، وأنه كان                   

اء ا  ىف عصمة من اللّه من أن تناله يد بسوء ، يقطع عليه طريق دعوته ، ويعجزه عن الوف                 
فها هو ذا ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ قد بلّغ رسالة ربه ، وجاهد ىف سـبيلها ،    .. 

وهذا كله من فضل اللّه عليـه ،        .. حىت اجتمع الناس عليها ، ودخلوا ىف دين اللّه أفواجا           
  .ورعايته له

من عبـاده  ففى هذه املراجعة يرى الرسول مكانته عند ربه ، ومرتلته ىف املصطفني األخيار  
فينشرح لذلك صدره ، وتنتعش روحه ، وجيد ىف هذا جزاء طيبا يستقبله من عند اللّه                .. 

  .، وهو يوشك أن حيطّ رحاله بعد هذه الرحلة الطويلة املضنية
أن انكشاف عواقب األمور قبل أن تقع ، يقطع على اإلنسان طريقـه إىل العمـل                : ثانيا  

باليأس ، انتظارا للمقدور الذي يسعى إليه ، كمـا          والكفاح ، ويسلمه إىل استسالم أشبه       
  .ينتظر راكب القطار جميئه ىف موعده احملدد

إن ىف انتظار اهول إيقاظا للمشاعر ، وحفزا للهمم ، وتشوقا إىل ما تكشف عنه األيـام            
فمن يعمل لغاية ال يدرى ما عاقبة أمره فيها ، باذال جهده ىف التمرس باألسباب ، هو                 .. 

  .. بوجوده كله ، ينتظر مثرة عمله ، وغاية سعيه املوصلة هلا ممسك
إنه إن بلغ الغاية محد وسعد ، وإن مل يبلغها فقد أعذر لنفسه ، ورضى عن مـسعاه ، وإن          

  ..مل حيصل منه ما يريد 
فكيف بالرسول ، وقد محل الرسالة ، وواجه ا الناس مجيعا ، متحديا عقائد فاسـدة ،                 

مريضة ، وعقول مظلمة ، وطبائع صلدة متحجرة ؟ كيف به وقد بلـغ              ومتصديا لقلوب   
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بصربه ، وجهاده ، وعزمه ، ما أراد اللّه لدعوته أن تبلغ ؟ إا سعادة ورضـى ، ومحـد                    
  .كل أولئك لو قسم ىف الناس مجيعا لوسعهم واشتمل عليهم.. وشكر 

إشارة إىل تلك العصمة اليت عـصم       » ِفِرين  ِإنَّ اللَّه ال يهِدي الْقَوم الْكا     « : وىف قوله تعاىل    
اللّه ا النيب من الناس ، وأنه سبحانه ال يهدى الكافرين إىل طريق احلق ، كما أنه سبحانه                  

فقد سد اللّه علـيهم     .. ال يهديهم إىل الطريق الذي خيلص منه إىل النيب أذى على أيديهم             
ِإنَّ اللَّه باِلغُ أَمِرِه قَد جعلَ اللَّه ِلكُلِّ شيٍء          « ..املنافذ اليت يبلغون ا ما يريدون به من أذى          

  ٢٧)."الطالق : ٣(» قَدراً 
 أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه        - صلى اللّه عليه وسلم      -إنه األمر اجلازم احلاسم للرسول       "

 هـذا ،  .. كامال ، وأال جيعل ألي اعتبار من االعتبارات حسابا وهو يصدع بكلمة احلق              
واللّه يتوىل محايته وعصمته من الناس ،       .. وإال فما بلغ وما أدى وما قام بواجب الرسالة          

إن كلمة احلق يف العقيدة ال ينبغي       ! ومن كان اللّه له عاصما فما ذا ميلك له العباد املهازيل          
إا جيب أن تبلغ كاملة فاصلة وليقل من شاء من املعارضني هلا كيـف شـاء       ! أن جتمجم 

ل من شاء من أعدائها ما يفعل فإن كلمة احلق يف العقيدة ال متلق األهواء وال تراعي                 وليفع
  ..مواقع الرغبات إمنا تراعي أن تصدع حىت تصل إىل القلوب يف قوة ويف نفاذ 

وكلمة احلق يف العقيدة حني تصدع تصل إىل مكامن القلوب اليت يكمن فيها االسـتعداد               
ا القلوب اليت ال استعداد فيها لإلميان وهي القلوب اليت          وحني جتمجم ال تلني هل    .. للهدى  

ِإنَّ اللَّـه ال    «! قد يطمع صاحب الدعوة يف أن تستجيب له لو داهنها يف بعض احلقيقـة             
الْكاِفِرين مِدي الْقَوهي «..  

واهلدى والضالل إمنـا مناطهمـا      .. وإذن فلتكن كلمة احلق حامسة فاصلة كاملة شاملة         
قلوب وتفتحها ، ال املداهنة وال املالطفة على حساب كلمة احلق أو يف كلمـة               استعداد ال 

إن القوة واحلسم يف إلقاء كلمة احلق يف العقيدة ، ال يعين اخلشونة والفظاظة فقـد                ! احلق
 أن يدعوا إىل سبيل ربه باحلكمـة واملوعظـة          - صلى اللّه عليه وسلم      -أمر اللّه رسوله    

 واحلكمة  -ض وال اختالف بني التوجيهات القرآنية املتعددة         وليس هنالك تعار   -احلسنة  

                                                 
  )١١٣٧ / ٣ (-قرآن ـ موافقا للمطبوع التفسري القرآين لل - ٢٧
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فالوسـيلة والطريقـة إىل     . واملوعظة احلسنة ال جتافيان احلسم والفصل يف بيان كلمة احلق         
واملطلوب هو عدم املداهنة يف بيان كلمة احلـق         . التبليغ شيء غري مادة التبليغ وموضوعه     

فاحلقيقة االعتقاديـة   .  الطرق يف احلقيقة ذاا    كاملة يف العقيدة ، وعدم اللقاء يف منتصف       
  ..ليس فيها أنصاف حلول 

 يـدعو باحلكمـة     - صلى اللّه عليه وسـلم       -ومنذ األيام األوىل للدعوة كان الرسول       
واملوعظة احلسنة يف طريقة التبليغ ، وكان يفاصل مفاصلة كاملة يف العقيدة ، فكان مأمورا               

فيصفهم بصفتهم ويفاصـلهم يف     » ..ال أَعبد ما تعبدونَ     : رونَ  يا أَيها الْكافِ  «: أن يقول   
! األمر ، وال يقبل أنصاف احللول اليت يعرضوا عليه ، وال يدهن فيدهنون ، كما يودون               

إم : إنه ال يطلب إليهم إال تعديالت خفيفة فيما هم عليه ، بل يقول هلم               : وال يقول هلم    
فيصدع بكلمة احلق عالية كاملة فاصـلة ،     .. لى احلق الكامل    على الباطل احملض ، وإنه ع     

  ..يف أسلوب ال خشونة فيه وال فظاظة 
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمـن         «:وهذا النداء ، وهذا التكليف ، يف هذه السورة          

  كبر-        هِرسالَت تلَّغلْ فَما بفْعت ِإنْ لَماللَّ - واِس      والن ِمن كِصمعي ـِدي     .. ههال ي ِإنَّ اللَّه
الْكاِفِرين مالْقَو «..  

 أن املقصود به مباشرة هـو مواجهـة أهـل           - قبل هذا النداء وبعده      -يبدو من السياق    
ومواجهتـهم  .. الكتاب حبقيقة ما هم عليه ، وحبقيقة صفتهم اليت يستحقوا مبا هم عليه              

ذلك أم  .. ليسوا على شيء من الدين وال العقيدة وال اإلميان          ..  شيء   بأم ليسوا على  
ال يقيمون التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رم ومن مث فال شيء مما يدعونه ألنفسهم                

قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب لَستم على شـيٍء        «:من أم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دين         
  .».. التوراةَ والِْإنِجيلَ وما أُنِزلَ ِإلَيكُم ِمن ربكُم حتى تِقيموا

 أن يواجههم بأم ليسوا على شيء من        - صلى اللّه عليه وسلم      -وحينما كلف الرسول    
  ..الدين والعقيدة واإلميان 
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 - صلى اللّه عليه وسـلم       -حينما كلف الرسول    ! بل ليسوا على شيء أصال يرتكن عليه      
هتهم هذه املواجهة احلامسة الفاصلة ، كانوا يتلون كتبهم وكانوا يتخذون ألنفـسهم             مبواج

  :صفة اليهودية أو النصرانية وكانوا يقولون 
 أن  - صلى اللّـه عليـه وسـلم         -ولكن التبليغ الذي كلف رسول اللّه       .. إم مؤمنون   

، » الـدين «ألن  يواجههم به ، مل يعترف هلم بشيء أصال مما كانوا يزعمون ألنفسهم ،              
إمنا الـدين   . ليس كلمات تقال باللسان وليس كتبا تقرأ وترتل وليس صفة تورث وتدعى           

منهج يشمل العقيدة املستسرة يف الضمري ، والعبادة املمثلـة يف الـشعائر ،              . منهج حياة 
وملا مل يكن أهـل     .. والعبادة اليت تتمثل يف إقامة نظام احلياة كلها على أساس هذا املنهج             

 صلى اللّه عليه وسلم     -» الرسول«لكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه ، فقد كلف          ا
وإقامـة  !  أن يواجههم بأم ليسوا على دين وليسوا على شيء أصال من هذا القبيـل              -

التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رم ، مقتضاها األول الدخول يف دين اللّه الذي جاء                
 فقد أخذ اللّه عليهم امليثاق أن يؤمنوا بكـل رسـول            -ليه وسلم    صلى اللّه ع   -به حممد   

 كما أخرب   -وصفة حممد وقومه عندهم يف التوراة وعندهم يف اإلجنيل          . ويعزروه وينصروه 
:  فهم ال يقيمون التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم مـن رـم              -اللّه وهو أصدق القائلني     

 كما يقول بعـض     -هو القرآن   » لَ ِإلَيِهم ِمن ربِهم   وما أُنزِ «: سواء كان املقصود بقوله     (
نقول إم ال يقيمـون     ) ..  أو هو الكتب األخرى اليت أنزلت هلم كزبور داود         -املفسرين  

التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رم إال أن يدخلوا يف الدين اجلديد ، الذي يصدق ما                 
 حىت يدخلوا   - بشهادة اللّه سبحانه     -على شي ء    فهم ليسوا   .. بني يديهم ويهيمن عليه     

 قد كلف أن يواجههم ذا القرار       - صلى اللّه عليه وسلم      -والرسول  .. يف الدين األخري    
  ..اإلهلي يف شأم وأن يبلغهم حقيقة صفتهم وموقفهم وإال فما بلغ رسالة ربه 

ذه احلقيقة احلامسة ، وذه      يعلم أن مواجهتهم     - سبحانه   -وكان اللّه   ! ويا له من ديد   
ولكن .. الكلمة الفاصلة ، ستؤدي إىل أن تزيد كثريا منهم طغيانا وكفرا ، وعنادا وجلاجا               

 أن يواجههم ا وأال يأسى على ما        - صلى اللّه عليه وسلم      -هذا مل مينع من أمر الرسول       
 -كمتـه  يصيبهم من الكفر والطغيان والضالل والشرود بسبب مواجهتـهم ـا ألن ح    
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.  تقتضي أن يصدع بكلمة احلق وأن تترتب عليها آثارهـا يف نفـوس اخللـق               -سبحانه  
فيهتدي من يهتدي عن بينة ، ويضل من يضل عن بينة ، ويهلك من هلك عن بينة وحييـا   

 ، فَال تـأْس     ولَيِزيدنَّ كَِثرياً ِمنهم ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك طُغياناً وكُفْراً         «:من حي عن بينة     
ِم الْكاِفِرينلَى الْقَوع «..  

 يرسم للداعية ذه التوجيهات منهج الدعوة ويطلعه على حكمة          - سبحانه   -وكان اللّه   
اللّه يف هذا املنهج ويسلي قلبه عما يصيب الذين ال يهتدون ، إذا هاجتهم كلمـة احلـق                  

س ألن قلوم ال تطيق كلمة احلـق        فازدادوا طغيانا وكفرا فهم يستحقون هذا املصري البائ       
فمن حكمة اللّه أن تواجه بكلمة احلق ليظهر مـا كمـن   . وال خري يف أعماقها وال صدق   

ونعود إىل قضية   ! فيها وما بطن ولتجهر بالطغيان والكفر ولتستحق جزاء الطغاة والكافرين         
بليغ الذي كلفه    على ضوء هذا الت    -الوالء والتناصر والتعاون بني املسلمني وأهل الكتاب        

 وعلى ضوء نتائجه اليت قدر اللّه أن تكون يف زيادة           - صلى اللّه عليه وسلم      -رسول اللّه   
  ؟ ..فماذا جند .. الكثريين منهم طغيانا وكفرا 

 يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حـىت يقيمـوا التـوراة              - سبحانه   -جند أن اللّه    
ىت يدخلوا يف الدين األخري تبعا هلذه اإلقامة كمـا          وح.. واإلجنيل وما أنزل إليهم من رم       

فهم إذن مل   .. يف املواضع األخرى املتعددة     . هو بديهي من دعوم إىل اإلميان باللّه والنيب       
  .يقبله اللّه» دين«ومل يعودوا أهل » دين اللّه«يعودوا على 

.. نهم طغيانا وكفـرا     وجند أن مواجهتهم ذه احلقيقة قد علم اللّه أا ستزيد الكثريين م           
ودون أسى على مـا سيـصيب       . ومع هذا فقد أمر رسوله أن يواجههم ا دون مواربة         

 كمـا هـو     -فإذا حنن اعتربنا كلمة اللّه يف هذه القضية هي كلمة الفصل            ! الكثريين منها 
يـستطيع  .. أهـل ديـن     ..  مل يبق هنالك موضع العتبار أهل الكتاب         -احلق والواقع   

يتناصر معهم فيه للوقوف يف وجه اإلحلاد وامللحدين كمـا ينـادي بعـض           أن  » املسلم«
فأهل الكتاب مل يقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم مـن           ! املخدوعني وبعض اخلادعني  
ومـا  «: وليس للمسلم أن يقرر غري ما قرره اللّه         » على شي ء  «رم حىت يعتربهم املسلم     

.. »  ِإذا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم الِْخيرةُ ِمن أَمـِرِهم            كانَ ِلمؤِمٍن وال مؤِمنةٍ   



 ٤٢

وإذا حنن اعتربنا كلمة اللّه هـي كلمـة         ! وكلمة اللّه باقية ال تغريها املالبسات والظروف      
 مل يكن لنا أن حنسب حسابا ألثـر املواجهـة ألهـل             - كما هو احلق والواقع      -الفصل  
ذه احلقيقة ، يف هياجهم علينا ، ويف اشتداد حرم لنا ، ومل يكن لنا أن حنـاول           الكتاب  

كسب مودم باالعتراف هلم بأم على دين نرضاه منهم ونقرهم عليه ، ونتناصر حنـن               
 كما ندفع اإلحلاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبله            -وإياهم لدفع اإلحلاد عنه     

  ..اللّه من الناس 
وال يغفر لنـا    . وال يقبل منا هذا االعتراف    .  ال يوجهنا هذا التوجيه    - سبحانه   -ن اللّه   إ

ألننا حينئذ نقرر ألنفسنا غري ما يقرر       . وال التصور الذي ينبعث التناصر منه     . هذا التناصر 
إهلي ، جيتمع معنا يف آصرة      » دين«وخنتار يف أمرنا غري ما خيتار ونعترف بعقائد حمرفة أا           

إم ليسوا على شي ء ، حىت يقيموا التوراة واإلجنيـل ومـا   : واللّه يقول .. ين اإلهلي  الد
 وال يقيمون ما    -إم مسلمون   : والذين يقولون   ! وهم ال يفعلون  .. أنزل إليهم من رم     
فهذه كلمـة   . ليسوا على شيء كذلك   .  هم كأهل الكتاب هؤالء    -أنزل إليهم من رم     

والذي يريد أن يكـون     . ال يقيمونه يف نفوسهم ويف حيام سواء      اللّه عن أهل أي كتاب      
 أن يواجه الذين ال يقيمونه      - بعد إقامة كتاب اللّه يف نفسه ويف حياته          -مسلما جيب عليه    

وأن دعواهم أم على ديـن ، يردهـا علـيهم رب         . بأم ليسوا على شيء حىت يقيموه     
من جديـد هـي واجـب      » اإلسالم«م إىل   فاملفاصلة يف هذا األمر واجبة ودعو     . الدين

  .الذي أقام كتاب اللّه يف نفسه ويف حياته» املسلم«
فدعوى اإلسالم باللسان أو بالوراثة دعوى ال تفيد إسالما ، وال حتقق إميانا ، وال تعطـي                 

وبعد أن يستجيب هؤالء أو     ! صاحبها صفة التدين بدين اللّه ، يف أي ملة ، ويف أي زمان            
أن يتناصر معهم يف دفع غائلة اإلحلاد       » املسلم«ا كتاب اللّه يف حيام ميلك       أولئك ويقيمو 

فأما قبل ذلك فهو عبث وهو متييع ، يقوم         .. » املتدينني«وعن  » الدين«وامللحدين ، عن    
إن دين اللّه حقيقة تتمثل     ! إن دين اللّه ليس راية وال شعارا وال وراثة        ! به خادع أو خمدوع   
تتمثل يف عقيدة تعمر القلب ، وشعائر تقام للتعبد ، ونظـام            . ياة سواء يف الضمري ويف احل   

وال يقوم دين اللّه إال يف هذا الكل املتكامل وال يكون الناس على ديـن               .. يصرف احلياة   



 ٤٣

وكل اعتبـار غـري هـذا       .. اللّه إال وهذا الكل املتكامل متمثل يف نفوسهم ويف حيام           
وعلـى  ! نظيف الـضمري  » مسلم«للضمري ال يقدم عليه     االعتبار متييع للعقيدة ، وخداع      

أن جيهر ذه احلقيقة ويفاصل الناس كلهم على أساسها وال عليه مما ينشأ عـن               » املسلم«
  ..واللّه ال يهدي القوم الكافرين . واللّه هو العاصم. هذه املفاصلة

لى النـاس ، إال     وصاحب الدعوة ال يكون قد بلغ عن اللّه وال يكون قد أقام احلجة للّه ع              
إذا أبلغهم حقيقة الدعوة كاملة ووصف هلم ما هم عليه كما هو يف حقيقته ، بال جماملـة                  

فهو قد يؤذيهم إن مل يبني هلم أم ليسوا على شي ء ، وأن ما هـم عليـه           .. وال مداهنة   
يـدعوهم  .. باطل كله من أساسه ، وأنه هو يدعوهم إىل شيء آخر متاما غري ما هم عليه             

 نقلة بعيدة ، ورحلة طويلة ، وتغيري أساسي يف تصورام ويف أوضاعهم ويف نظـامهم                إىل
.. فالناس جيب أن يعرفوا من الداعية أين هم من احلق الذي يدعوهم إليه              .. ويف أخالقهم   

  ..» ِليهِلك من هلَك عن بينٍة ويحىي من حي عن بينٍة«
وة ويتمتم وال يبني عن الفارق األساسي بني واقع الناس مـن            وحني جيمجم صاحب الدع   

حـني  .. الباطل وبني ما يدعوهم إليه من احلق ، وعن الفاصل احلاسم بني حقه وباطلهم               
 مراعاة للظروف واملالبسات ، وحذرا من مواجهـة واقـع           -يفعل صاحب الدعوة هذا     

نه يكون قد خدعهم وآذاهـم ،   فإ-الناس الذي ميأل عليهم حيام وأفكارهم وتصورام       
ألنه مل يعرفهم حقيقة املطلوب منهم كله ، وذلك فوق أنه يكون مل يبلغ ما كلفـه اللّـه                   

إن التلطف يف دعوة الناس إىل اللّه ، ينبغي أن يكون يف األسلوب الذي يبلـغ بـه      ! تبليغه
أمـا  .  إليهم كاملـة   إن احلقيقة جيب أن تبلغ    .. الداعية ، ال يف احلقيقة اليت يبلغهم إياها         

  ..األسلوب فيتبع املقتضيات القائمة ، ويرتكز على قاعدة احلكمة واملوعظة احلسنة 
 فريى أن أهل الكتاب هم أصـحاب الكثـرة العدديـة    - مثال   -ولقد ينظر بعضنا اليوم     
  .وأصحاب القوة املادية

، وهم أصـحاب  وينظر فريى أصحاب الوثنيات املختلفة يعدون مبئات املاليني يف األرض          
وينظر فريى أصحاب املذاهب املادية أصحاب أعداد       . كلمة مسموعة ، يف الشئون الدولية     

  .ضخمة وأصحاب قوة مدمرة



 ٤٤

إم مسلمون ليسوا على شيء ألم ال يقيمون كتاب اللّـه           : وينظر فريى الذين يقولون     
ضالة كلها بكلمة احلق    فيتعاظمه األمر ، ويستكثر أن يواجه هذه البشرية ال        .. املرتل إليهم   

وأن يـبني هلـم     ! الفاصلة ، ويرى عدم اجلدوى يف أن يبلغ اجلميع أم ليسوا على شي ء             
 ولو عمـت أهـل      -إن اجلاهلية هي اجلاهلية     .. وليس هذا هو الطريق     ! احلق» الدين«

 وواقع الناس كله ليس بشيء ما مل يقم على دين اللّه احلـق ، وواجـب                 -األرض مجيعا   
.. فالباطل ركـام    .. دعوة هو واجبه ال تغريه كثرة الضلّال وال ضخامة الباطل           صاحب ال 

  ..أم ليسوا على شيء : وكما بدأت الدعوة األوىل بتبليغ أهل األرض قاطبة 
وقد استدار الزمان كهيئة يوم بعث اللّه رسوله صلى اللّه عليه         .. كذلك ينبغي أن تستأنف     

  :وسلم وناداه 
»  ا الرهيا أَي        كبر ِمن كِزلَ ِإلَيلِّغْ ما أُنولُ بس-        هِرسالَت تلَّغلْ فَما بفْعت ِإنْ لَمو -   اللَّـهو 

يا أَهلَ الِْكتاِب لَـستم علـى       : قُلْ  . ِإنَّ اللَّه ال يهِدي الْقَوم الْكاِفِرين     . يعِصمك ِمن الناسِ  
وا التِقيمى تتٍء حيشكُمبر ِمن كُمِزلَ ِإلَيما أُنِجيلَ والِْإنراةَ وو«.  

الذي يقبله اللّه من النـاس ، أيـا كـان           » الدين«وينتهي هذا املقطع بالبيان األخري عن       
وصفهم وعنوام وما كانوا عليه قبل بعثة النيب األخري والذي يلتقي عليه املتفرقون يف امللل               

ِإنَّ الَِّذين آمنوا ، والَِّذين هادوا ، والصاِبئُونَ ، والنصارى          «: يخ  والنحل فيما غرب من التار    
  ..» فَال خوف علَيِهم وال هم يحزنونَ.. من آمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر وعِملَ صاِلحاً .. 

 هم يف الغالب تلك الفئة      والصابئون. والذين هادوا هم اليهود   . والذين آمنوا هم املسلمون   
 وعبدت اللّه وحده    - صلى اللّه عليه وسلم      -اليت تركت عبادة األوثان قبل بعثة الرسول        

 -والنصارى هم أتباع املـسيح      . على غري حنلة معينة ، ومنهم من العرب أفراد معدودون         
  .عليه السالم

  
 -وم اآلخر وعملـوا صـاحلا       واآلية تقرر أنه أيا كانت النحلة ، فإن من آمنوا باللّه والي           

ومفهوم ضمنا يف هذا املوضع ، وتصرحيا يف مواضع أخرى أم فعلوا ذلك على حسب ما                
  : فقد جنوا -جاء به الرسول األخري 



 ٤٥

وال عليهم مما كانوا فيه قبل ذلك وال مما حيملون          .. » فَال خوف علَيِهم وال هم يحزنونَ     «
  ..م هو العنوان األخري فامله..من أمساء وعنوانات 

فمـن  . »املعلوم من الدين بالضرورة«وهذا الذي نقرر أنه مفهوم من اآلية ضمنا يعترب من     
 هو خامت النبيني ، وأنه أرسل       - صلى اللّه عليه وسلم      -بديهيات هذه العقيدة ، أن حممدا       
اعتقـادام   على اختالف مللهم وحنلهم وأديـام و       -إىل البشر كافة ، وأن الناس مجيعا        

 مدعوون إىل اإلميان مبا جاء به ، وفق ما جاء به يف عمومـه ويف                -وأجناسهم وأوطام   
وأن من ال يؤمن به رسوال ، وال يؤمن مبا جاء به إمجاال وتفصيال ، فهو ضـال   . تفصيالته

: ال يقبل اللّه منه ما كان عليه من دين قبل هذا الدين ، وال يدخل يف مضمون قوله تعاىل                    
  .»فَال خوف علَيِهم وال هم يحزنونَ«

اليت ال جيوز للمسلم احلـق أن  » املعلومة من الدين بالضرورة  «وهذه هي احلقيقة األساسية     
واليت ال جيـوز  . جيمجم فيها أو يتمتم أمام ضخامة الواقع اجلاهلي الذي تعيش فيه البشرية          

فـال  .  قاطبة من أصحاب امللل والنحـل      للمسلم أن يغفلها يف إقامة عالقاته بأهل األرض       
» ديـن «حيمله ضغط الواقع اجلاهلي على اعتبار أحد من أصحاب هذه امللل والنحل على            

  ! يرضاه اللّه ويصلح أن يتناصر معه فيه ويتواله
مهما »  هم الْغاِلبونَ  ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَِّذين آمنوا فَِإنَّ ِحزب اللَّهِ        «إمنا اللّه هو الويل     

 على أساس هذا الدين     -ومن آمن باللّه واليوم اآلخر وعمل صاحلا        .. تكن ظواهر األمور    
ال خوف عليهم يف الـدنيا      ..  فال خوف عليهم وال هم حيزنون        -الذي هو وحده الدين     

هم وال خوف علي  . ال خوف عليهم من قوى الباطل واجلاهلية املتراكمة       .. وال يف اآلخرة    
  ٢٨..."وال هم حيزنون .. من أنفسهم املؤمنة العاملة الصاحلة 

  ــــــــــــــ

                                                 
 )٩٣٨ / ٢ (-ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٨



 ٤٦

  يرفض الدعاء على قومه����  الرسول 
  

 -�   - زوج النِبـى  - رضى اهللا عنها -عِن ابِن ِشهاٍب قَالَ حدثَِنى عروةُ أَنَّ عاِئشةَ 
 ِبىِللن ا قَالَتهأَن هثَتدٍد قَالَ -�   -حِم أُحوي ِمن دكَانَ أَش موي كلَيى علْ أَته  »  لَقَـد

لَِقيت ِمن قَوِمِك ما لَِقيت ، وكَانَ أَشد ما لَِقيت ِمنهم يوم الْعقَبِة ، ِإذْ عرضت نفِْسى علَى                  
بِنى ِإلَى ما أَردت ، فَانطَلَقْت وأَنا مهمـوم علَـى           ابِن عبِد ياِليلَ بِن عبِد كُالٍَل ، فَلَم يجِ        

وجِهى ، فَلَم أَستِفق ِإالَّ وأَنا ِبقَرِن الثَّعاِلِب ، فَرفَعت رأِْسى ، فَِإذَا أَنا ِبسحابٍة قَد أَظَلَّتِنى ،                  
نَّ اللَّه قَد سِمع قَولَ قَوِمك لَك وما ردوا علَيك ،           فَنظَرت فَِإذَا ِفيها ِجبِريلُ فَناداِنى فَقَالَ إِ      

                 ثُم لَىع لَّماِل ، فَسالِْجب لَكاِنى مادفَن ، ِفيِهم ا ِشئْتِبم هرأْماِل ِلتالِْجب لَكم كثَ ِإلَيعب قَدو
        ، ا ِشئْتِفيم فَقَالَ ذَِلك ، دمحا مقَالَ ي          ِبىِن ، فَقَالَ النيبشِهِم اَألخلَيع أَنْ أُطِْبق ِإنْ ِشئْت 

.  »  بلْ أَرجو أَنْ يخِرج اللَّه ِمن أَصالَِبِهم من يعبد اللَّه وحده الَ يشِرك ِبِه شيئًا -�   -
٢٩   

هلْ أَتى علَيـك  : �  شةَ ، قَالَت ِلرسوِل اِهللا وعِن ابِن ِشهاٍب ، أَخبرِني عروةُ ، أَنَّ عاِئ
لَقَد لَِقيت ِمن قَومِك ، وكَانَ أَشد ما لَِقيـت          : يوم كَانَ أَشد علَيك ِمن يوِم أُحٍد ؟ قَالَ          

           اِليلَ بِد يبِن علَى ابفِْسي عن تضرِة ، ِإذْ عقَبالْع موي مها        ِمنِني ِإلَى مِجبي ِد كُالٍَل ، فَلَمبِن ع
أَردت ، فَانطَلَقْت وأَنا مهموم علَى وجِهي ، فَرفَعت رأِْسي ، فَِإذَا أَنا ِبسحابٍة قَد أَظَلَّتِني ،                 

نَّ اللَّه قَد سِمع قَولَ قَوِمك لَك       ِإ: فَنظَرت فَِإذَا ِفيها ِجبِريلُ علَيِه السالَم ، فَناداِني ، فَقَالَ           
             ِفيِهم ا ِشئْتِبم رأْماِل ِلتالِْجب لَكم كثَ ِإلَيعب قَدو ، كلَيوا عدا رماِني  : قَـالَ   . ، وـادفَن

ع قَولَ قَوِمك لَك ، وأَنا ملَك       يا محمد ِإنَّ اللَّه قَد سمِ     : ملَك الِْجباِل وسلَّم علَي ، ثُم قَالَ        
الِْجباِل ، وقَد بعثَِني ربك ِإلَيك ِلتأْمرِني ِبأَمِرك ، ِإنْ ِشئْت أَنْ أُطِْبق علَيِهم اَألخـشبيِن ،                 

عبد اللَّه وحده الَ يشِرك بلْ أَرجو أَنْ يخِرج اللَّه ِمن أَصالَِبِهم من ي: �  فَقَالَ رسولُ اِهللا 
  ٣٠.ِبِه شيئًا

                                                 
   )٤٧٥٤( صحيح مسلم  و )٣٢٣١(صحيح البخارى - ٢٩
  صحيح) ٦٥٦١) (٥١٦ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٠



 ٤٧

 ِبىِإلَى الن ظُرى أَناللَِّه كَأَن دبوقَالَ ع-   �- ، هومفَأَد همقَو هبراِء ضِبياَألن ا ِمنِبيِكى نحي 
  .  ٣١»  ِلقَوِمى فَِإنهم الَ يعلَمونَ اللَّهم اغِْفر« وهو يمسح الدم عن وجِهِه ، ويقُولُ 
اللَّهم اغِْفر ِلقَوِمي فَـِإنهم الَ  : �  قَالَ رسولُ اِهللا : وعن سهِل بِن سعٍد الساِعِدي ، قَالَ 

  .يعلَمونَ
       هنع اللَّه ِضياِتٍم رو حقَالَ أَب :    ، هاُء أَنعذَا الدِني هعقَالَ          ي ، ههجو جا شٍد لَمأُح موقَالَ ي  :

اللَّهم اغِْفر ِلقَوِمي ذَنبهم ِبي ِمن الشج ِلوجِهي ، الَ أَنه دعاٌء ِللْكُفَّاِر ِبالْمغِفرِة ، ولَو دعـا                  
  ٣٢.لَهم ِبالْمغِفرِة لَأَسلَموا ِفي ذَِلك الْوقِْت الَ محالَةَ

كُِسرت رباِعيته يوم أُحٍد ، وشج وجهه حتى سالَ الدم علَـى  �  أَنَّ النِبي : وعن أَنٍس 
: وهو يدعوهم ِإلَى ربِهم ، فَنزلَت �  كَيف يفِْلح قَوم فَعلُوا هذَا ِبنِبيِهم : وجِهِه ، فَقَالَ 

} سونَلَيظَاِلم مهفَِإن مهذِّبعي أَو ِهملَيع وبتي ٌء أَويِر شاَألم ِمن ٣٣.} لَك  
 ِبيٍس ، أَنَّ النأَن نقُولُ �  وعي وهِه ، وجو نع مالد لُتسٍد يأُح موكَانَ ي : فِْلحي فكَي

     وا رركَسو ، مهِبيوا نجش مقَو          لَ اللَّهزِإلَى اِهللا ، فَأَن موهعدي وهو ، هتاِعيب :}   ِمن لَك سلَي
  ٣٤.} اَألمِر شيٌء

حكَى نِبيا ِمن اَألنِبياِء ضربه قَومـه  �  كَأَني أَنظُر ِإلَى رسوِل اِهللا : وعن عبِد اِهللا ، قَالَ 
رب اغِْفر ِلقَـوِمي فَـِإنهم الَ       : جعلَ يمسح الدم عن وجِهِه ، ويقُولُ        حتى أَدموا وجهه فَ   

  ٣٥.يعلَمونَ
  ـــــــــــــ

                                                 
   )٤٧٤٧(ومسلم  ) ٣٤٧٧(صحيح البخارى - ٣١
  صحيح) ٩٧٣) (٢٥٤ص  / ٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٢
  صحيح) ٦٥٧٤) (٥٣٦ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٣
  صحيح) ٦٥٧٥) (٥٣٦ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٤
  صحيح) ٦٥٧٦) (٥٣٨ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٥



 ٤٨

  من استغفر له الرسول غفر اهللا له
  

ظَلَمـوا أَنفُـسهم    وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإلَّا ِليطَاع ِبِإذِْن اللَِّه ولَو أَنهم ِإذْ            { : قال تعاىل   
)  ٦٤(جاُءوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهـم الرسـولُ لَوجـدوا اللَّـه توابـا رِحيمـا                 

  ]٦٤/النساء[
عِتِهم ، أَو   ِمن سنِة اِهللا ِفي رسِلِه أنه الَ يرِسلُهم إالَّ ِليطَاعوا ِبِإذِْن اِهللا ، فَمن خرج عن طَـا                 

ولًو أنَّ هـؤالِء    . رِغب عن حكِْمِهم ، خرج عن حكِْم اِهللا وسنِتِه ، وارتكَب إثْماً عِظيماً              
القَوم ، ِحني ظَلَموا أَنفُسهم ، ورِغبوا عن حكِْم رسوِل اِهللا إىل حكِْم الطَّاغُوِت ، جـاؤوا         

  ولَ ، عسـا           الرلَـى مع مهمدوا نرأَظْهو ، وِبِهمذُن وا اَهللا ِمنفَرغتةً ، فَاسراشبِب مالذَّن ِقب
فَرطَ ِمنهم ِللرسوِل ِليصفَح عنهم ، العِتداِئِهم علَى حقِْه ، وِليدعو لَهم ِباملَغِفرِة ، ولَـو أنَّ                 

  ا لَهعولَ دسالر              مِملَهلَـشاِنِه ، وـسِإحِلِه وِبفَض مهرملَغو ، مهتبولَ اُهللا تقَبِة ، لَتِفرِباملَغ م
وسمى اُهللا تعالَى ترك طَاعِة الرسوِل ظُلْماً ِللنفِْس        ( ِبعفِْوِه ، فَرحمةُ اِهللا وِسعت كُلَّ شيٍء        

  ٣٦ .)أَي ِإفْساداً لَها 
بعد أن أوجب سبحانه فيما سلف طاعة اللّه وطاعة الرسول وشنع على             : " وقال املراغي   

 ذكر هنا ما هـو      -من رغب عن التحاكم إىل الرسول وآثر عليه التحاكم إىل الطاغوت            
كالدليل على استحقاق الرسول للطاعة ، وعلى استحقاق املنـافقني الـذين مل يقبلـوا               

  .، ألم مل يرضوا حبكم الرسول صلى اللّه عليه وسلمالتحاكم للمقت واخلذالن 
أي إن سنتنا ىف هذا الرسول كسنتنا ىف الرسل         ) وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإلَّا ِليطاع ِبِإذِْن اللَّهِ       (

قبله ، فما نرسلهم إال ليطاعوا بإذن اللّه ، فمن خرج عن طاعتهم أو رغب عن حكمهم ،                  
  .ارتكب أكرب اآلثامخرج عن حكمنا وسنتنا و

بإذن اللّه ، لبيان أن الطاعة الذاتية ال تكون إال للّه رب العاملني ، لكنه قـد     : وجىء بقوله   
  .أمر أن تطاع رسله فطاعتهم واجبة بإذنه وإجيابه

                                                 
 )٥٥٧ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٣٦



 ٤٩

 - أي ولو أن أولئك القوم حني ظلموا أنفسهم ورغبوا عن حكمك إىل حكم الطاغوت               
م وندموا على ما فرط منهم وتابوا توبة نصوحا ودعا هلم           جاءوك فاستغفروا اللّه من ذنبه    

  .الرسول باملغفرة ، لتقبل اللّه توبتهم وغمرهم بإحسانه ، فرمحته وسعت كل شىء
وإمنا قرن استغفار الرسول باستغفار اللّه ، ألن ذنبهم مل يكن ظلما ألنفسهم فحسب بـل                

هو صاحب احلق ىف احلكـم      تعدى إىل إيذاء الرسول من حيث إم أعرضوا عن حكمه و          
وحده ، فكان ال بد ىف توبتهم وندمهم على ما فرط منهم أن يظهروا ذلـك للرسـول                  

  .ليصفح عنهم ، ألم اعتدوا على حقه ، وليدعو هلم باملغفرة ، إذ أعرضوا عن حكمه
وىف اآلية إمياء إىل أن التوبة الصحيحة تقبل حتما إذا استكملت شـرائطها ، ومنـها أن                 

قب الذنب مباشرة ، وقد مسى اللّه ترك طاعة الرسول ظلما لألنفس ، أي إفسادا               تكون ع 
هلا ، ألن الرسول هو اهلادي إىل مصاحل الناس ىف الدنيا واألخرى ، وهذا الظلـم شـامل                  

  .لالعتداء والبغي والتحاكم إىل الطاغوت وغري ذلك
 اجتناب الـذنب وعـدم      واالستغفار ال يكون مقبوال إال إذا ناجى العبد ربه عازما على          

 أما االستغفار باللسان عقب الذنب دون       -العودة إليه مع الصدق واإلخالص للّه ىف ذلك         
أن يوجد هذا التوجه بالقلب فال يكون استغفارا معتدا به عند اللّه ، إذ ال بد أن يـشعر                   

لعزم القوى  القلب أوال بأمل املعصية وسوء مغبتها ، وباحلاجة إىل التزكى من دنسها ، مع ا              
على اجتناب هذا الدنس ، ومىت أخلص الداعي أجاب اللّه دعاءه بإعطائه مـا طلـب أو                 

  ٣٧ ".بغريه من األجر والثواب
لتـذهب  . يلقي كلمته وميضي  » واعظ«إن الرسول ليس جمرد     .. وهذه حقيقة هلا وزا      "

لرسل أو كمـا     كما يقول املخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة ا        - بال سلطان    -يف اهلواء   
  . »الدين«يفهم الذين ال يفهمون مدلول 

بتشكيالا وتنظيماا ، وأوضاعها ، وقيمهـا ،        . منهج حياة واقعية  . إن الدين منهج حياة   
  .وعباداا وشعائرها كذلك.وأخالقها وآداا

                                                 
 )٧٩ / ٥ (-تفسري الشيخ املراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٣٧



 ٥٠

سلطان حيقق املنهج ، وختضع لـه النفـوس         . وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان      
  ..وتنفيذ خضوع طاعة 

منهج اللّـه   .  يف حتقيق منهج الدين    - بإذنه ويف حدود شرعه      -واللّه أرسل رسله ليطاعوا     
. وما من رسول إال أرسله اللّه ، ليطاع ، بـإذن اللّـه            . الذي أراده لتصريف هذه احلياة    

.. ومل يرسل الرسل رد التأثر الوجداين ، والشعائر التعبديـة           .. فتكون طاعته طاعة للّه     
وهي إقامة منـهج    . فهذا وهم يف فهم الدين ال يستقيم مع حكمة اللّه من إرسال الرسل            

وإال فما أهون دنيا كل وظيفة الرسول فيهـا أن يقـف            .. معني للحياة ، يف واقع احلياة       
  !!! يستهتر ا املستهترون ، ويبتذهلا املبتذلون. ال يعنيه إال أن يقول كلمته وميضي. واعظا

وخالقـة  . ونظاما وحكما . كان دعوة وبالغا  .. تاريخ اإلسالم كما كان     ومن هنا كان    
 تقوم بقوة الشريعة والنظـام ، علـى   - صلى اللّه عليه وسلم   -بعد ذلك عن رسول اللّه      

وحتقيق إرادة اللّه مـن إرسـال       . لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول   . تنفيذ الشريعة والنظام  
إال أن  . الـدين : أو يقال هلا    . اإلسالم:  هلا   وليست هنالك صورة أخرى يقال    . الرسول

مث ختتلف أشكال هذا الوضع ما ختتلف       . تكون طاعة للرسول ، حمققة يف وضع ويف تنظيم        
استسالم ملنهج اللّه ، وحتقيق ملنهج      .. وحقيقتها اليت ال توجد بغريها      . ويبقى أصلها الثابت  

 - فيما بلغ عن اللّه ، وإفـراد للّـه           وطاعة للرسول . وحتاكم إىل شريعة اللّه   . رسول اللّه 
ومن مث إفراده باحلاكمية اليت جتعل التشريع       ) شهادة أن ال إله إال اللّه     ( باأللوهية   -سبحانه  

. يف كثري وال قليـل     .وعدم احتكام إىل الطاغوت   . ابتداء حقا للّه ، ال يشاركه فيه سواه       
لقضايا املـستجدة ، واألحـوال      والرجوع إىل اللّه والرسول ، فيما مل يرد فيه نص من ا           

مبيلهم عن هذا املنـهج ،      » ظلموا أنفسهم «وأمام الذين   ..الطارئة حني ختتلف فيه العقول      
 ورغبهم  -الفرصة اليت دعا اللّه املنافقني إليها على عهد رسول اللّه ، صلى اللّه عليه وسلم                

  ..فيها 
»   مهأَن لَوو-     مهفُسوا أَنِإذْ ظَلَم - ـولُ ،            جاؤسالر ـملَه فَرغتاسو ، وا اللَّهفَرغتفَاس ، ك

واللّه رحيم يف كل    . واللّه تواب يف كل وقت على من يتوب       ..» لَوجدوا اللَّه تواباً رِحيماً   
ويعـد العائـدين إليـه ،       .  يصف نفسه بصفته   - سبحانه   -وهو  . وقت على من يؤوب   



 ٥١

والذين يتناوهلم هذا النص ابتـداء ،  .. التوبة وإفاضة الرمحة املستغفرين من الذنب ، قبول      
وبقي .  وقد انقضت فرصتها   - صلى اللّه عليه وسلم      -كان لديهم فرصة استغفار الرسول      

 ..ومن عزم فليتقدم    . فمن أراد فليقدم  . ووعده قائما ال ينقض   . باب اللّه مفتوحا ال يغلق    
"٣٨  

  ـــــــــــــ

                                                 
  )٦٩٥ / ٢ (-موافقا للمطبوع  ىف ظالل القرآن ـ - ٣٨



 ٥٢

  يم عليه السالمدعوة إبراه����  الرسول 
  

وِإذْ يرفَع ِإبراِهيم الْقَواِعد ِمن الْبيِت وِإسماِعيلُ ربنا تقَبلْ ِمنا ِإنـك أَنـت              { : قال تعاىل   
   ِليمالْع ِميع١٢٧(الس (          ةً لَكِلمسةً ما أُمِتنيذُر ِمنو ِن لَكيِلمسا ملْنعاجا ونبا  راِسكَننا مأَِرنو

       ِحيمالر ابوالت تأَن كا ِإننلَيع بت١٢٨(و (        ِهملَـيلُو عتي مهولًا ِمنسر ثْ ِفيِهمعابا ونبر
               ِكـيمالْح ِزيـزالْع ـتأَن ـكِإن كِّيِهمـزيةَ والِْحكْمو ابالِْكت مهلِّمعيو اِتك١٢٩(َآي(  

  ]١٢٩-١٢٧/البقرة[
واذْكُر لَهم يا محمد ِحينما كَانَ يرفَع ِإبراِهيم وِإسماِعيلُ القَواِعد واآلساس ِمن الكَعبـِة ،               

     و تاِلٍح ، فَهٍل صماِن ِبعقُوما يمها ، َألنملَهما عمهلَ ِمنقَبتا أَنْ يمهباِن روعديالَى الـِذي  وع
فَمصدر شرِف الكَعبِة أَنها بِنيت علَى اسِم اِهللا ،         . يسمع الدعاَء ، وهو الِذي يعلَم النياِت        

  .وِلعبادِة اِهللا ِفي ِتلْك اَألرِض ، الِتي تطْغى علَيها الوثَِنيةُ ، الَ َألحجاِرها والَ ِلموقِِها 
              ِتكِن ِلطَاعياِضعخ ، اِئكقَضو ِركِن َألميِلمستسِة ، مادِفي الِعب ِن لَكيِلصخا ملْنعاجا ونبر

                  ِركشالَ تو ، كدبعت ةً لَكِلمسةً ميِتنا أُمذُر نلْ معاجداً ، وِة أَحادِفي الِعب كعم ِركشالَ ن ،
 ش ا               ِبكفِّقْنوا ، ونجح اِسكننا ملِّمعِة ، واعِن اجلَماوعتِة ، وِة اُألمِبقُو الَماإلس ِمرتسئاً ، ِليي

ِلنتوب ِإليك ، ونرِجع ِإليك ِمن كُلِّ عمٍل يشغلُنا عنك ، وأَنت يا رب الكَِثري التـوِب ،                  
  .تاِئبني الرحيم ِبال

وأَتم ِإبراِهيم وِإسماِعيلُ ، علَيِهما السالم ، دعوتهما َألهِل احلَرِم أَنْ يبعثَ اُهللا ِفيِهم رسوالً               
  مهِمن )     ِة ِإبراِهيميذُر ِمن أَي (          َالقُـرآن ـمهلِّمعيآياِت اِهللا ، و لَيِهملُو عتي )   ـابالِكت (

             ـمةً لَهوكُونُ قُدفَي ، ِلِمنيِتِه ِفي املُسا ِبِسريهقَاِصدمِة وِريعالش اررأَس مهلّمعيةُ   ( ونالـس (
رهم أَي ِإنَّ الرسولَ يعلِّمهم اخلَير فَيفْعلُونه ، ويبص       ( يعلِّمهم اِحلكْمةَ   ( ويفَقِّههم ِفي الديِن    

ِبالشر فَيجتِنبونه ، ويخِبرهم ِبِرضا اِهللا عنهم ِإذَا أَطَاعوه ، ِليستكِْثروا ِمن طَاعِتِه ، ويجتِنبوا               
  ) .ما يسِخطُه ِمن معِصيِتِه 



 ٥٣

لِذي الَ يعِجزه شيٌء ، القَاِدر علَـى        ِإنك يا رب أَنت العزيز ا     : وختما دعوتهما ِبقُوِلِهما    
كُلِّ شيٍء ، احلَِكيم ِفي أَفْعاِلِه وأَقْواِلِه وشرِعِه فَيضع اَألشياَء ِفي محالِّها ِلِعلِْمِه وِحكْمِتـِه               

   ٣٩.وعدِلِه 
 اللحظـة   كلها حاضرة كأا تقع   .. إنَّ نغمة الدعاء ، وموسيقى الدعاء ، وجو الدعاء          " 

  ..حية شاخصة متحركة 
رد املشهد الغائب الذاهب ، حاضرا يسمع       . وتلك إحدى خصائص التعبري القرآين اجلميل     

مبعنـاه  » التصوير الفين «إا خصيصة   .. ويرى ، ويتحرك ويشخص ، وتفيض منه احلياة         
  .الصادق ، الالئق بالكتاب اخلالد

ميان النبوة ، وشعور النبوة بقيمة العقيدة يف هذا          وماذا يف ثنايا الدعاء؟ إنه أدب النبوة ، وإ        
  .الوجود

وهو األدب واإلميان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة األنبياء ، وأن يعمقـه يف                
  : قلوم ومشاعرهم ذا اإلحياء 

  ..» ِإنك أَنت السِميع الْعِليم. ربنا تقَبلْ ِمنا«
االجتاه به يف قنوت وخشوع     . فهو عمل خالص للّه   ..  هذه هي الغاية     ..إنه طلب القبول    

والرجاء يف قبوله متعلق بأن اللّه      .. والغاية املرجتاة من ورائه هي الرضى والقبول        . إىل اللّه 
  .عليم مبا وراءه من النية والشعور. مسيع للدعاء

وأَِرنا مناِسكَنا وتب علَينا ِإنك     . نا أُمةً مسِلمةً لَك   ربنا واجعلْنا مسِلميِن لَك ، وِمن ذُريتِ      «
  ِحيمالر ابوالت تما يف اهلداية إىل اإلسالم والشعور بأن قلبيهما            .»أَنإنه رجاء العون من ر

بني أصبعني من أصابع الرمحن وأن اهلدى هداه ، وأنه ال حول هلما وال قـوة إال باللّـه ،              
  . يتجهان ويرغبان ، واللّه املستعانفهما

وِمن ذُريِتنا أُمـةً    «: تضامن األجيال يف العقيدة     .. التضامن  .. مث هو طابع األمة املسلمة      
ةً لَكِلمسم «..  

                                                 
 )١٣٤ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٣٩



 ٥٤

إن أمر العقيدة هو شغله الشاغل ، وهو        . وهي دعوة تكشف عن اهتمامات القلب املؤمن      
 بقيمة النعمة اليت أسـبغها اللّـه   - عليهما السالم -عيل وشعور إبراهيم وإمسا  . مهه األول 
تدفعهما إىل احلرص عليها يف عقبهما ، وإىل دعاء اللّه رما أال            .. نعمة اإلميان   .. عليهما  

لقد دعوا اللّه رما أن يرزق ذريتـهما        .. حيرم ذريتهما هذا اإلنعام الذي ال يكافئه إنعام         
ه لريزقهم من اإلميان وأن يريهم مجيعا مناسكهم ، ويـبني         من الثمرات ومل ينسيا أن يدعوا     
  .مبا أنه هو التواب الرحيم. هلم عبادام ، وأن يتوب عليهم

ربنا وابعثْ ِفيِهم رسولًا ِمنهم يتلُوا علَـيِهم        «: مث أال يتركهم بال هداية يف أجياهلم البعيدة         
 الِْكتاب مهلِّمعيو ، آياِتككِّيِهمزيةَ والِْحكْمو .ِكيمالْح ِزيزالْع تأَن كِإن «..  

وكانت االستجابة لدعوة إبراهيم وإمساعيل هي بعثة هذا الرسول الكـرمي بعـد قـرون               
بعثة رسول من ذرية إبراهيم وإمساعيل ، يتلو عليهم آيات ، اللّـه ، ويعلمهـم                . وقرون

  . واألدناسالكتاب واحلكمة ويطهرهم من األرجاس
غري أن  . إن الدعوة املستجابة تستجاب ، ولكنها تتحقق يف أواا الذي يقدره اللّه حبكمته            

وبعد فإن هلذا الدعاء داللته ووزنه فيما       ! وغري الواصلني ميلون ويقنطون   ! الناس يستعجلون 
  .كان يشجر بني اليهود واجلماعة املسلمة من نزاع عنيف متعدد األطراف

إمساعيل اللذين عهد اللّه إليهما برفع قواعـد البيـت وتطهـريه للطـائفني              إن إبراهيم و  
إما يقوالن باللسان الصريح    .. والعاكفني واملصلني ، ومها أصل سادين البيت من قريش          

 :»   ِن لَكيِلمسلْنا معاجنا وبر « ..»    ةً لَكِلمسةً مِتنا أُميذُر ِمنسان كما يقوالن بالل  .. » و
ربنا وابعثْ ِفيِهم رسولًا ِمنهم يتلُوا علَيِهم آياِتك ، ويعلِّمهم الِْكتاب والِْحكْمةَ            «: الصريح  
كِّيِهمزيذا وذاك يقرران وراثة األمة املسلمة إلمامة إبراهيم ، ووراثتها للبيت            .. » و ومها

وهو أوىل ـا  . جه إليه ، وهي أوىل به من املشركني   وإذن فهو بيتها الذي تت    . احلرام سواء 
وإذن فمن كان يربط ديانته بإبراهيم من اليهود والنـصارى ،  ! من قبلة اليهود واملسيحيني 

ويدعي دعاواه العريضة يف اهلدى واجلنة بسبب تلك الوراثة ، ومن كـان يـربط نـسبه        
اثة لبنيه واإلمامة ، قال له ربه       إن إبراهيم حني طلب الور    : فليسمع  .. بإمساعيل من قريش    

 :»   ِدي الظَّاِلِمنيهنالُ عوملا أن دعا هو ألهل البلد بالرزق والربكة خص بدعوته          .. » ال ي



 ٥٥

وحني قام هو وإمساعيل بأمر رما يف بناء البيت         .. » من آمن ِمنهم ِباللَِّه والْيوِم الْآِخرِ     «: 
ا مسلمني للّه ، وأن جيعل اللّه من ذريتهما أمة مـسلمة  أن يكون: وتطهريه كانت دعوما  

  ..، وأن يبعث يف أهل بيته رسوال منهم 
فاستجاب اللّه هلما ، وأرسل من أهل البيت حممد بن عبد اللّه ، وحقق على يديه األمـة                  

  .الوارثة لدين اللّه.املسلمة القائمة بأمر اللّه
لسياق داللته وإحياءه ، ليواجه مـا الـذين         وعند هذا املقطع من قصة إبراهيم ، يلتقط ا        

 النبوة والرسالة   - صلى اللّه عليه وسلم      -ينازعون األمة املسلمة اإلمامة وينازعون الرسول       
ومن يرغَب عن ِملَِّة ِإبراِهيم ِإلَّـا مـن         «: وجيادلون يف حقيقة دين اللّه األصيلة الصحيحة        

   لَقَِد اص؟ وهفْسن ِفهس        اِلِحنيالص ِة لَِمنِفي الْآِخر هِإنيا ، ونِفي الد ناهطَفَي .      ـهبر ِإذْ قالَ لَـه
ِلمقالَ  . أَس :  الْعالَِمني بِلر تلَمأَس .   قُوبعيِنيِه وب راِهيمى ِبها ِإبصوو :   ِإنَّ اللَّـه ِنـييا ب

وتمفَال ت ينالد طَفى لَكُمونَاصِلمسم متأَنِإلَّا و ن «..  
ال يرغب عنها وينـصرف إال ظـامل      .. اإلسالم اخلالص الصريح    .. هذه هي ملة إبراهيم     

إبراهيم الذي اصطفاه ربه يف الدنيا إماما ، وشهد له          .. لنفسه ، سفيه عليها ، مستهتر ا        
فلم يتلكـأ ، ومل يرتـب ، ومل         .. » مِإذْ قالَ لَه ربه أَسلِ    «اصطفاه  .. يف اآلخرة بإصالح    

  .ينحرف ، واستجاب فور تلقي األمر
ومل .. اإلسالم اخلالص الصريح    .. هذه هي ملة إبراهيم     ..» أَسلَمت ِلرب الْعالَِمني  : قالَ  «

يكتف إبراهيم بنفسه إمنا تركها يف عقبه ، وجعلها وصيته يف ذريته ، ووصى ا إبـراهيم                 
    ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسبون إليه ، مث ال يلبـون           . ا يعقوب بنيه  بنيه كما وصى

ولقد ذكر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة اللّه         ! وصيته ، ووصية جده وجدهم إبراهيم     
  ..» يا بِني ِإنَّ اللَّه اصطَفى لَكُم الدين«: عليهم يف اختياره الدين هلم 

وأقل ما توجبه رعاية اللّه هلم ، وفضل        . ار هلم بعده وال اجتاه    فال اختي . فهو من اختيار اللّه   
اللّه عليهم ، هو الشكر على نعمة اختياره واصطفائه ، واحلرص على ما اختـاره هلـم ،                  

فَال تمـوتن ِإلَّـا     «: واالجتهاد يف أال يتركوا هذه األرض إال وهذه األمانة حمفوظة فيهم            
  ..» وأَنتم مسِلمونَ



 ٥٦

ا هي ذي الفرصة ساحنة ، فقد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إىل اإلسالم ، وهو مثـرة    وه
  ٤٠..الدعوة اليت دعاها أبوهم إبراهيم 

وعن ِعرباِض بِن ساِريةَ رِضي اللَّه عنه ، صاِحِب رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ                  
ِإني عبد اللَِّه ، وخاتم النِبيني ، وأَِبي        : يه وسلم ، يقُولُ     سِمعت رسولَ اللَِّه صلى اهللا عل     : 

منجِدلٌ ِفي ِطينِتِه وسأُخِبركُم عن ذَِلك أَنا دعوةُ أَِبي ِإبراِهيم ، وِبشارةُ ِعيسى ، ورؤيـا                
       الن اتهأُم كَذَِلكو ، أَتةَ الَِّتي ري آِمنوِل اللَِّه صـلى اهللا عليـه            أُمسر أَنَّ أُمو ، نيري نيِبي

يأَيهـا النِبـي ِإنـا      : وسلم رأَت ِحني وضعته لَه نورا أَضاَءت لَها قُصور الشاِم ، ثُم تال              
  ٤١"ِبِإذِْنِه وِسراجا مِنريا أَرسلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا وداِعيا ِإلَى اللَِّه 

دعوةُ أَِبي ِإبـراِهيم،    :"يا رسولَ اللَِّه، ما كَانَ بدو أَمِرك؟ فَقَالَ       : ِقيلَ: وعن أَِبي أُمامةَ، قَالَ   
 ورقُص لَه اَءتأَض ورا نهِمن جرخ هي أَنأُم أَترو ،ميرى بن مى ِعيسرشباِمو٤٢".الش

  

   ـــــــــــــ

                                                 
  )١١٤ / ١ (-ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٠
   صحيح)٣٥٦٦(املستدرك للحاكم  - ٤١
  صحيح لغريه ) ٧٦٣١) (١٩٢ / ٧ (-املعجم الكبري للطرباين  - ٤٢



 ٥٧

  بالتوراة����  من صفات الرسول 
  

الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ النِبي الْأُمي الَِّذي يِجدونه مكْتوبا ِعندهم ِفي التوراِة           {  : قال تعاىل   
   نِن الْمع ماههنيوِف ورعِبالْم مهرأْمِجيِل يالِْإنو    ِهملَـيع مـرحيـاِت وبالطَّي مِحلُّ لَهيكَِر و

               وهرـزعـوا ِبـِه ونَآم فَالَِّذين ِهملَيع تالْأَغْلَالَ الَِّتي كَانو مهرِإص مهنع عضياِئثَ وبالْخ
  ]١٥٧/األعراف) [١٥٧(لْمفِْلحونَ ونصروه واتبعوا النور الَِّذي أُنِزلَ معه أُولَِئك هم ا

ِإنهم الِذين يتِبعونَ محمداً    : ويتاِبع اُهللا تعالَى وصف الِذين يشملُهم ِبرحمِتِه الواِسعِة فَيقُولُ          
            الِبشو فُهصاَء وج قَدأُ ، وقْرالَ يو بكْتالِذي الَ ي ، ياُألم يبِجيِل     الناِإلناِة وورةُ ِبِه ِفي التار

                مِحلُّ لَهيكَِر ، وِل املُنِفع نع ماههنيوِف ، ورِر ِباملَعِباَألماِت ، ورِل اخلَيِبِفع مهرأْمي وهو ،
راِط قَتِل النفِْس ِفي ِصحِة التوبِة      الطَّيباِت ِمن الرزِق ، ويضع عنهم التكَاِليف الشاقَّةَ ، كَاشتِ         

، والِقصاِص ِفي القَتِل العمِد أَِو اخلَطَِإ ، ِمن غَير شرٍع ِللديِة ، وقَطِْع اَألعضاِء اخلَاِطئَـِة ،                  
حمد ِبما هـو يـسر   فَقَد جاَء م. . . وقَطِْع موِضِع النجاسِة ِمن الثَّوِب ، وتحِرِمي السبِت         

  .ِوسماحةٌ 
بشرا والَ تنفِّـرا والَ  : " يوِصي أَِمِرييِن أَرسلَهما ِفي بعثَِني ِإىل اليمِن      �وقَالَ رسولُ اُهللا     [ 

  " ] .تعسرا ، وتطَاوعا والَ تختِلفَا 
رِفـع عـن   : " �  ا ، وسهلَها لَها ، فَقَالَ رسولُ اِهللا أُموره�  ووسع اُهللا علَى محمٍد 

فَالِذين آمنوا ِبالرسوِل النِبي اُألمي ، ِحني بِعثَ        " أُمِتي اخلَطَأُ والنسيانُ وما استكِْرهوا علَيِه       
          زعٍة ، وكُلِّ أُم ِمنى ، وِعيسى ووسقَوِم م اِديِه        ، ِمنعي نكُلِّ م ِمن هومحو وهعنِبأَنْ م وهر

                ـعِزلَ مالِذي أُن ظَماَألع وروا النعباتِد ، والياِن وِباللِّس وهرصنالَِل ، واِإلجِظيِم وعالت عم ،
  ٤٣.لفَاِئزونَ بالرحمِة والرضواِن فَأُولَِئك هم املُفِْلحونَ ، ا. . ِرسالَِتِه ، وهو القُرآنُ 

  :قال دروزة 
والذي يتبادر لنا أن اآليتني قد جاءتا استطرادا بعد اآلية السابقة لتبني األوىل منهما هوية               " 

الذين وعدم اآلية السابقة برمحة اللّه الواسعة أو لتكون بدال بيانيا عنها وهـم اليهـود                

                                                 
 )١١١٢ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٤٣
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ل النيب الذي جيدون صفاته يف التوراة واإلجنيل الذي مـن           والنصارى الذين يتبعون الرسو   
صفاته ورسالته أمرهم باملعروف ويهم عن املنكر وإباحة الطيبات هلم وحترمي اخلبائـث             
عنهم وحتريرهم من القيود والتكاليف الشديدة اليت كانت مفروضة عليهم ومل تعد حكمة             

لثانية النيب صلّى اللّه عليه وسلّم باهلتاف بأنه        ولتأمر ا . اللّه تقتضي دوامها يف عهد هذا النيب      
رسول اللّه إىل الناس مجيعا وأنه مؤمن باللّه وبكلماته أي كتبه املرتلـة الـسابقة ، وأنـه                  
يدعوهم إىل اتباعه ، كأمنا أريد ذا توجيه اخلطاب ألهل التوراة واإلجنيل خباصة وإعالم              

الذين هو منهم ، وإمنا هي شاملة       ) ري الكتابيني غ(بأن رسالته ليست خاصة بالعرب األميني       
  .هلم ولغريهم من مجيع األجناس واأللوان واألديان

وتعد اآليتان مبا احتوتاه من أهم جوامع الكلم القرآنية كما تعد األهداف الـيت تقرراـا                
مجاع أهداف الدين اإلسالمي ومبادئه ، وخري ما ميكن أن تستهدفه الـشرائع واألديـان               

وقد جاءتا يف ذات الوقـت لتمهـد        . تحقيق السعادة والفوز والنجاح يف الدنيا واآلخرة      ل
السبيل إلقبال اليهود والنصارى على اإلميان بالرسالة احملمدية ولفتح الباب على مصراعيه            
لتكوين وحدة أخوية إنسانية عامة يف دين واحد حيتوي أسس األديان السماوية ويعتـرف         

يرفع اإلصر واألغالل عن الناس ويزيل من بينهم املبهمات واملـشكالت        بكتبها وأنبيائها و  
واخلالفات ، ويقوم على أساس األمر بكل ما عرف أنه خري وصالح والنهي عن كل مـا                 

  .عرف أنه منكر وفساد وإباحة كل ما عرف أنه طيب وحترمي كل ما عرف أنه خبيث
يها داللة على أن الرسالة احملمديـة       وملا كانت هذه اآليات مكية ومبكرة يف الرتول فإن ف         

محلت منذ بدئها املهام العظمى اليت ذكرا اآلية األوىل ، وعلى أن صفات النيب صلّى اللّه                
وعلـى أن   . عليه وسلّم كانت موجودة يف التوراة واإلجنيل جيدها اليهود والنصارى فيهما          

تب وآمنوا به يف وقت مبكـر      فريقا منهم اعترفوا مبطابقة صفاته على ما يف أيديهم من الك          
وعلى أن هذه الرسالة كانت منذ البدء رسالة عامة جلميع الناس وامللل ،             . من العهد املكي  

وردا على الذين يزعمون غري ذلك استدالال من بعض آيات وجهت للعـرب خاصـة ،                
وغري مدركني ما ميكن أن يكون يف ذلك من حكمة وخصوصية اقتضتها ظروف اخلطاب              
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وهذا التعميم قد أكّدتـه إشـارات       . واألساليب مما سوف نشرحه يف مناسباته     والدعوة  
  .وآيات عديدة منها ما سبق ونبهنا عليه فضال عما يف القرآن املدين من مؤيداته الكثرية

من إشارة إىل أن اليهود والنصارى جيـدون صـفات          ] ١٥٧[ولقد كان ما احتوته اآلية      
اف دعوته فيما بني أيديهم من التوراة واإلجنيل موضـوع          النيب صلّى اللّه عليه وسلّم وأهد     

  .جدل وتشاد يف جمال اإلنكار واإلثبات بني املسلمني وأهل الكتاب
ونقول إن اآلية تقول هذا بصراحة وتوجه اخلطاب خباصة إىل اليهود والنصارى ، ومنـهم     

قول هذا من    ون -فليس مما يعقل    . من كان يسمعه وجاها ومنهم من آمن به نتيجة لذلك         
 أن يكون ما تقوله اآلية جزافا ال يستند إىل حقيقة ما أو أساس ما فيمـا                 -باب املساجلة   

وال . كان يف أيدي اليهود والنصارى من أسفار يف عهد النيب صلّى اللّـه عليـه وسـلّم                
يستطيع أحد أن ينفي ذلك أو جيزم بأن ما كان يف أيديهم يف عهد النيب صلّى اللّه عليـه                   

.  هو نفسه الذي يتداولونه اليوم بدون نقص أو زيادة يف النصوص وأمساء األسـفار              وسلّم
والتوراة واإلجنيل اللذان تذكرمها اآلية مها كتابان مرتالن من اللّه عز وجلّ على موسـى               

وهذا هو املقصود ما على ما تفيده آيات كثرية سيأيت إيرادهـا            . وعيسى عليهما السالم  
  .بعد هذا على التوراة واإلجنيليف تعليق آخر يأيت 

واملتداول يف أيدي اليهود والنصارى اليوم أسفار كثرية العدد كتبت بعد موسى وعيـسى              
ويف القرآن دالئل تفيد أنه كـان       . بأقالم بشرية شاا كثري من املبالغة واملناقضة واإلغراب       

اة وإجنيل يصح عليهمـا     يف أيدي اليهود والنصارى يف زمن النيب صلّى اللّه عليه وسلّم تور           
ويف أسفار العدد واخلروج والتثنيـة      . وصف القرآن على ما سوف نورده يف التعليق اآليت        

وامللوك وعزرا من أسفار العهد القدمي ما يفيد أن كتابا باسم التوراة كتبه موسى بيده وفيه                
آنية أن هذا هو الذي     واملتبادر من العبارة القر   . ما تلقّاه عن اللّه من وصايا وتعاليم وشرائع       

وهناك إجنيل معروف باسم إجنيـل     . وهو مفقود . كان فيه صفة النيب صلّى اللّه عليه وسلّم       
فيـه  » ١«برنابا أحد الرسل الذين محلوا راية التبشري عقب وفاة عيسى عليـه الـسالم               

نصوص متفقة مع نصوص القرآن عن عيسى عليه السالم ووالدته وحياته ورسالة الـنيب              
ومهما تكن املآخذ اليت يوجهها رجال الدين النصراين        . صلّى اللّه عليه وسلّم وصفاته    حممد  
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إىل هذا اإلجنيل فإن نصوص القرآن الذي ال يشك أحد يف أنه يرجع تارخييـا إىل أربعـة                  
عشر قرنا دليل قاطع على أن يف ما كان متداوال يف أيدي اليهود والنصارى مـن أسـفار        

: فقد جاء يف سورة الصف مـثال        . لّى اللّه عليه وسلّم ورسالته    إشارات إىل صفة النيب ص    
                  ِمـن يدي نيقاً ِلما بدصم كُمولُ اللَِّه ِإلَيسي رراِئيلَ ِإنِني ِإسيا ب ميرم نى ابِإذْ قالَ ِعيسو

        دمأَح همِدي اسعب أِْتي ِمنوٍل يسراً ِبرشبمراِة وووهناك آيـات تـذكر أن أهـل    ] ٦[الت
الكتاب كانوا يعرفون النيب صلّى اللّه عليه وسلّم كما يعرفون أبناءهم ويعرفون أن الكتاب              
املرتل عليه هو حق من اللّه وأن ما أنزل إليه هو حق كما يعرفون أبناءهم مثل آية سـورة                   

ما يعِرفُونَ أَبناَءهم وِإنَّ فَِريقاً ِمنهم لَيكْتمونَ       الَِّذين آتيناهم الِْكتاب يعِرفُونه كَ    : البقرة هذه   
الَِّذين آتيناهم الِْكتاب يعِرفُونه كَما     : وآية سورة األنعام هذه     ) ١٤٦(الْحق وهم يعلَمونَ    

وهذه أَفَغير اللَِّه أَبتِغي حكَماً     ) ٢٠(يعِرفُونَ أَبناَءهم الَِّذين خِسروا أَنفُسهم فَهم ال يؤِمنونَ         
            ـكبر لٌ ِمنزنم هونَ أَنلَمعي الِْكتاب مناهيآت الَِّذينلًا وفَصم الِْكتاب كُملَ ِإلَيزالَِّذي أَن وهو

      ِرينتمالْم ِمن نكُونفَال ت قا بـسبب مـا رأوه مـن    مما ال ميكن أن يكون إلّ) ١١٤(ِبالْح
  .مطابقة تامة بني صفاته وبني ما يف أيديهم من كتب

على أن يف أسفار العهد القدمي والعهد اجلديد املتداولة اليوم إشارات عديـدة ميكـن أن                
ومن ذلك مثال عبارة    . تكون من مجلة ما يدلّ على بعثة النيب صلّى اللّه عليه وسلّم وصفاته            

سى عليه السالم حيث جاء يف اإلصحاح اخلامس عشر مـن           جميء املعزى بعد انطالق عي    
الذي أرسله إليكم مـن عنـد اآلب        » ١«و مىت جاء املعزى     : (إجنيل يوحنا هذه العبارة     

ويف اإلصحاح السادس عشر هذه العبارة      ). روح احلق الذي من اآلب ينبثق فهو يشهد يل        
عزى ولكين إذا مضيت أرسـلته      إن يف انطالقي خريا لكم ألين إن مل أنطلق مل يأتكم امل           : (

وقد أوردنا العبارة   ). ومىت جاء يبكت العامل على اخلطيئة وعلى الرب وعلى الدينونة         . إليكم
على علّاا ونعتقد أن السيد املسيح الذي ورد يف القرآن عن لسانه أنه عبد اللّه ورسوله ال                 

ا نصوص كثرية متاثل ما ذكره      ويف إجنيل برناب  . ميكن أن يقول قوال يشتم منه أنه غري ذلك        
و مبشرا برسول يأيت من بعـدي       : (القرآن عن عيسى وأقواله عن بعثة النيب ومن مجلتها          

وإنكار النصارى له ال يقدم وال يؤخر ألن هذه احلقائق قد ذكرت يف القرآن              ). امسه أمحد 
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ن وأعلن أنه   الذي ذكر أن من أهل الكتاب اليهود والنصارى من آمن بالنيب وصدق بالقرآ            
  .مما سوف نورد نصوصه بعد. مطابق ملا عندهم من احلق

وروح القدس هو جـزء  . وبعض املبشرين يقولون إن البارقليط أو املعزى هو روح القدس       
من اللّه يف عقائدهم والعبارة اإلجنيلية تفيد أن الذي سيأيت هو شخص مرسل من اللّه لينذر                

  ...ا صفات رسول إهلي وليست صفات اللّه وكل هذ. ويبكت ويأمر بالرب والتقوى
ولقد عقد رشيد رضا يف اجلزء التاسع من تفسريه يف سياق تفسري سورة األعراف وهـذه                
اآليات فصال طويال على هذا األمر نبه فيه إىل أمور عديدة ليثبت أنه ال ميكن إلّا أن يكون                  

إىل رسالته وظهوره وأن يكون ذلك      األنبياء السابقون للنيب صلّى اللّه عليه وسلّم قد نبهوا          
مذكورا يف ما نزل عليهم من كتب اللّه وعلى أن عدم ذكر ذلك بصراحة ال ينفي هـذا                  
وإمنا يثبت التحريف واإلخفاء مث أورد بعد ذلك ثاين عشرة بشارة مستمدة من نـصوص               

د مـن   وأور. أسفار العهد القدمي واألناجيل وناقش الشبهات اليت يوردها خباصة املبشرون         
احلجج واألقوال ما فيه املقنع لراغيب احلق واحلقيقة واهلدى بـصواب اسـتنتاجاته وقـوة       

  .حججه وبعدم قيام شبهات املشتبهني على أسس صحيحة
ومما يدعم هذا ما احتواه القرآن من مشاهد وإشارات تدلّ على أن من أهل الكتـاب يف                 

 من  - والقسس والراسخون يف العلم       وفيهم األحبار والرهبان   -مكة واملدينة أو وفودهم     
آمنوا بالرسالة النبوية وصدقوا مبا جاء يف القرآن وقرروا أنه متطابق مع ما عنـدهم كمـا           

لَيسوا سواًء ِمن أَهِل الِْكتاِب     : جاء يف اآلية اليت حنن يف صددها مث يف آييت آل عمران هذه              
يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيـوِم الْـآِخِر   ) ١١٣( اللَّيِل وهم يسجدونَ أُمةٌ قاِئمةٌ يتلُونَ آياِت اللَِّه آناءَ   

            اِلِحنيالص ِمن أُولِئكراِت ويونَ ِفي الْخساِرعي كَِر ونِن الْمنَ عوهنيوِف ورعونَ ِبالْمرأْميو
  : وآية سورة آل عمران هذه أيضا ) ١١٤(

الِْكتاِب لَمن يؤِمن ِباللَِّه وما أُنِزلَ ِإلَيكُم وما أُنِزلَ ِإلَـيِهم خاِشـِعني ِللَّـِه ال    وِإنَّ ِمن أَهِل    
يشترونَ ِبآياِت اللَِّه ثَمناً قَِليلًا أُولِئك لَهم أَجرهم ِعند ربِهم ِإنَّ اللَّـه سـِريع الِْحـساِب                 

 لِكِن الراِسخونَ ِفي الِْعلِْم ِمنهم والْمؤِمنونَ يؤِمنونَ ِبمـا          :وآية سورة النساء هذه     ) ١٩٩(
أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك والْمِقيِمني الصالةَ والْمؤتونَ الزكاةَ والْمؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم             
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    راً عأَج ِتيِهمؤنس اِس   : وآيات سورة املائدة هذه     ) ١٦٢(ِظيماً  الْآِخِر أُولِئكالن دنَّ أَشِجدلَت
عداوةً ِللَِّذين آمنوا الْيهود والَِّذين أَشركُوا ولَتِجدنَّ أَقْربهم مودةً ِللَِّذين آمنوا الَِّذين قالُوا ِإنا              

     هرو يِسنيِقس مهِبأَنَّ ِمن صارى ذِلكونَ    نكِْبرتسال ي مهأَنـِزلَ  ) ٨٢(باناً ووا ما أُنِمعِإذا سو
                عنا مبا فَاكْتننا آمبقُولُونَ ري قالْح فُوا ِمنرا عِع ِمممالد ِمن ِفيضت مهنيرى أَعوِل تسِإلَى الر

  اِهِدين٨٣(الش (     ِباللَِّه و ِمنؤما لَنا ال نو           ـعنـا مبِخلَنا ردأَنْ ي عطْمنو قالْح ما جاَءنا ِمن
   اِلِحنيِم الصكَمـا       : وآية سورة األنعام هذه     ). ٨٤(الْقَو ـهِرفُونعي الِْكتاب مناهيآت الَِّذين

أَفَغير اللَّـِه أَبتِغـي     : ه  وهذ) ٢٠(يعِرفُونَ أَبناَءهم الَِّذين خِسروا أَنفُسهم فَهم ال يؤِمنونَ         
              لٌ ِمنزنم هونَ أَنلَمعي الِْكتاب مناهيآت الَِّذينلًا وفَصم الِْكتاب كُملَ ِإلَيزالَِّذي أَن وهكَماً وح

       ِرينتمالْم ِمن نكُونفَال ت قِبالْح كبالَّـذِ : وآية سورة الرعد هذه     ) ١١٤(رو   منـاهيآت ين
                اللَّه دبأَنْ أَع تما أُِمرقُلْ ِإن هضعب ِكرني نزاِب مالْأَح ِمنو كِزلَ ِإلَيونَ ِبما أُنحفْري الِْكتاب

 قُلْ آِمنوا ِبـِه أَو ال    : وآيات سورة اإلسراء هذه     ) ٣٦(وال أُشِرك ِبِه ِإلَيِه أَدعوا وِإلَيِه مآِب        
) ١٠٧(تؤِمنوا ِإنَّ الَِّذين أُوتوا الِْعلْم ِمن قَبِلِه ِإذا يتلى علَيِهم يِخـرونَ ِللْأَذْقـاِن سـجداً                 

ويِخرونَ ِللْأَذْقاِن يبكُونَ ويِزيدهم    ) ١٠٨(ويقُولُونَ سبحانَ ربنا ِإنْ كانَ وعد ربنا لَمفْعولًا         
الَِّذين آتيناهم الِْكتاب ِمن قَبِلِه هم ِبِه يؤِمنونَ        : وآييت سورة القصص هذه     ) ١٠٩(خشوعاً  

)٥٢ (                  ِلِمنيـسِلـِه مقَب ا ِمنا كُننا ِإنبر ِمن قالْح ها ِبِه ِإننقالُوا آم ِهملَيلى عتِإذا يو)٥٣ .(
أَيتم ِإنْ كانَ ِمن ِعنِد اللَِّه وكَفَرتم ِبِه وشِهد شاِهد ِمـن        قُلْ أَر : وآية سورة األحقاف هذه     

             الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهال ي ِإنَّ اللَّه متركْبتاسو نلى ِمثِْلِه فَآمراِئيلَ عِني ِإسوآية سورة  ) ١٠(ب
الَِّذين آتيناهم الِْكتاب يؤِمنونَ ِبِه و ِمـن        وكَذِلك أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب فَ    : العنكبوت هذه   

  ).٤٧(هؤالِء من يؤِمن ِبِه وما يجحد ِبآياِتنا ِإلَّا الْكاِفرونَ 
ويف كل هذا شواهد عيانية مكية ومدنية حامسة ال يسع منصفا أن يكابر فيه حـىت مـن                  

  .الكتابيني أنفسهم فيما نعتقد
ض األحاديث يف سياق اآليتني ، منها ما ورد يف الكتب اخلمـسة ،              ويروي املفسرون بع  

وفيها كذلك شواهد عيانية منها حديث أورده ابن كثري ورواه اإلمام أمحد عن أيب صخر               
جلبت جلوبة إىل املدينة يف حياة رسول اللّه فلمـا          : (العقيلي عن رجل من األعراب قال       
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عن منه قال فتلقاين بـني أيب بكـر وعمـر    فرغت من بيعي قلت أللقني هذا الرجل فألمس    
ميشون فتبعتهم حىت أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤها ، يعزي ا نفسه عـن                 
ابن له يف املوت كأمجل الفتيان وأحسنها فقال رسول اللّه أنشدك اللّه بالذي أنزل التوراة               

 ، فقال ابنه إي والـذي       هل جتد يف كتابك هذا صفيت وخمرجي فقال برأسه هكذا أي ال           
أنزل التوراة إنا لنجد يف كتابنا صفتك وخمرجك وإين أشهد أن ال إله إلّا اللّه وأشهد أنك                 

وقد ). مث ويل كفنه والصالة عليه    . رسول اللّه فقال رسول اللّه أقيموا اليهودي عن أخيكم        
  .قال ابن كثري هذا حديث جيد قوي له شاهد يف الصحيح عن أنس

 كثري حديثا طويال رواه احلاكم يف املستدرك عن هشام بن العاص خالصـته أن    وأورد ابن 
النيب صلّى اللّه عليه وسلّم بعثه مع رفيق له إىل هرقل لدعوته إىل اإلسالم وإن هرقل سأله                 
عن صفات رسول اللّه وعاداته ودعوته مث صدق أنه هو النيب املوعود وقال أما واللّـه إن                 

  . ن ملكي وإين كنت عبدا له أشركه يف ملكي مث ما لبث أن ماتنفسي طابت باخلروج م
وهناك حديث طويل آخر يرويه البخاري ومسلم عن أيب سفيان خالصته أن النيب بعـث               
مع دحية الكليب إىل هرقل كتابا بالدعوة إىل اإلسالم فأحب هرقل أن يعرف أحوال الـنيب       

أيب سفيان فسأله عن أحـوال الـنيب        وأخباره فأمر بالبحث عن مجاعة من مكة فأيت له ب         
وأخباره وعاداته فصدقه يف كل جواب عن كل سؤال سأله إياه فقال له إن يك ما تقوله                  
حقا فإنه نيب وقد كنت أعلم أنه خارج ومل أكن أظنه منكم ولو أين أعلم أين أخلص إليه                  

  .ألحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما حتت قدمي 
لقيت عبد اللّه بن عمرو بـن       «: وأورد الطربي حديثا متسلسال عن عطاء بن يسار قال          

أجل واللّه إنه ملوصـوف يف      : العاص فقلت أخربين عن صفة رسول اللّه يف التوراة؟ قال           
. وحرزا لألميني . يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا       . التوراة كصفته يف القرآن   

  .يل امسك املتوكّل ليس بفظ وال غليظأنت عبدي ورسو
. ولن يقبضه اللّه حىت يقيم به امللة العوجاء بأن يقولوا ال إله إلّا اللّه ويفتح به قلوبا غلفـا                  

مث لقيت كعبا فسألته فما أخلف حرفـا وزاد بعـد           : قال عطاء   . وآذانا صما وأعينا عميا   



 ٦٤

السيئة بالسيئة ولكن يعفـو     قوله ليس بفظ وال غليظ وال صخاب يف األسواق وال جيزي            
  .»ويصفح

وهناك آيات تندد باليهود ألم كفروا برسالة النيب حممد صلّى اللّه عليه وسلّم والقرآن مع               
أم كانوا يعرفون أما حق ويستفتحون أي يزهون ويتفاخرون ما على العـرب قبـل               

ان ذلـك حـسدا     وك. اإلسالم حيث كانوا يقولون هلم إم سيكونون معه حزبا واحدا         
: وغيظا مما حسبوه ديدا ملراكزهم ومصاحلهم مثل ما جاء يف آيات سورة البقرة هـذه                

     لَى الَّـِذينونَ عفِْتحتسلُ يقَب وا ِمنكانو مهعِلما م قدصِد اللَِّه مِعن ِمن ِكتاب ما جاَءهلَمو
     فُوا كَفَررما ع ما جاَءهوا فَلَمكَفَر       لَى الْكاِفِرينةُ اللَِّه عنا ِبـِه    ) ٨٩(وا ِبِه فَلَعورتا اشمِبئْس

                  ِعباِدِه فَباؤ شاُء ِمني نلى مِلِه عفَض ِمن لَ اللَّهزنياً أَنْ يغب لَ اللَّهزوا ِبما أَنكْفُرأَنْ ي مهفُسأَن
      ذابع ِللْكاِفِرينٍب ولى غَضٍب عضِبغ  ِهنيحيث ينطوي يف اآليات شاهد قـرآين       ) ٩٠(م

  .صريح على أن اليهود كانوا يعرفون صفات النيب حممد صلّى اللّه عليه وسلّم
والذي نفس حممـد  «: ولقد روى مسلم عن أيب هريرة أن النيب صلّى اللّه عليه وسلّم قال        

ن بالذي أرسلت بـه    بيده ال يسمع يب من هذه األمة يهودي وال نصراين مث ميوت وال يؤم             
حيث ينطوي يف احلديث تساوق مع القرآن الذي يقرر أن          . » إلّا كان من أصحاب النار    

رسالته جلميع الناس مبا فيهم اليهود والنصارى وكون النيب صلّى اللّه عليه وسـلّم موقنـا               
 أعمق يقني بأن أسفارهم قد وصفته وبشرت به وأم مأمورون فيها باإلميان برسالته حني             

وآيات سورة البينة وخباصـة اآليـة       . يبعثه اللّه وأم يظلون ملزمني بذلك إىل أبد الدهر        
ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ِمن أَهِل الِْكتاِب والْمشِرِكني ِفي ناِر جهنم خاِلِدين           : السادسة منها وهي    

 يصف كل جاحد لرسالة النيب من أهـل      صرحية بأن القرآن  ) ٦(ِفيها أُولِئك هم شر الْبِريِة      
  .الكتاب بعد أن بلغتهم كافرين مستحقني للنار وخالدين فيها كذلك

ومن اجلدير بالذكر أن اإلسالم ظلّ ينشد يف اليهود والنصارى بعد النيب صلّى اللّه عليـه                
فقد كان يف بالد الشام ومصر طوائف كبرية من اليهود فتـضاءل عـددها              . وسلّم أيضا 

ولقد كانت النصرانية سائدة يف هذه البالد ويف العـراق          . ل الكثري منهم على اإلسالم    إلقبا
العريب أيضا فلم يكد ينتهي القرن اهلجري األول حىت دان أكثرية النـصارى الكـربى يف               
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ولقد كانت هذه األكثرية على مذهب اليعاقبة والنـساطرة الـذي           . هذه البالد باإلسالم  
ولقد كانـت الدولـة     .  وكوا مزجيا من الالهوتية والناسوتية     يقول بوحدة طبيعة املسيح   

الرومانية صاحبة السلطان يف بالد الشام ومصر على مذهب آخر يعرف بامللكاين ويقـول            
وكان بني أهل هذا املذهب وأهـل       . بثنائية طبيعة املسيح وكونه إهلا كامال وإنسانا كامال       

ء الضطهاد الدولة اليت كانـت تـدين        وتعرض هؤال . املذهب األول نزاع وشقاق وقتال    
باملذهب الثاين ، فمن احملتمل كثريا أن يكون أصحاب املذهب األول وجدوا تطابقا ما بني               
مذهبهم وتقريرات القرآن عن املسيح اليت منها أنه إنسان وأنه كلمة اللّه ألقاها إىل مـرمي                

سالم ووجدوا فيه منقذا    فأقبلوا على اإل  ] ١٧١[وروح منه كما جاء يف آية سورة النساء         
وبعض األغيار يزعمون أن الذين آمنـوا مـن اليهـود    . روحيا وسياسيا هلم يف آن واحد     

وهذا افتراء حمض يكذبه إميان من آمن منهم        . والنصارى بعد النيب إمنا أسلموا بقوة السيف      
 ويكذبه  يف حياة النيب صلّى اللّه عليه وسلّم بعد أن رأوا صدق أعالم نبوته وصدق القرآن              

احتفاظ فريق من اليهود والنصارى يف هذه البالد عرب األحقاب الطويلة اليت كانت فيـه               
  حتت السلطان اإلسالمي 

. ولقد تكرر األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف القرآن املكي واملدين بأساليب متنوعـة             
ة سورة آل عمـران     منها ما هو يف صيغة األمر من اللّه عز وجلّ للمؤمنني كما جاء يف آي              

ولْتكُن ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهـونَ عـِن الْمنكَـِر              : هذه  
ومنها ما هو يف صيغة التنويه باملؤمنني ألم يفعلون ذلـك   ) ١٠٤(وأُولِئك هم الْمفِْلحونَ    

كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللنـاِس      : ل عمران أيضا وهي     كما جاء يف آية أخرى من سورة آ       
: وآيات سورة التوبة هذه     ] ١١٠[تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَِّه        

      ونَ ِبالْمرأْمٍض يعِلياُء بأَو مهضعب ِمناتؤالْمونَ وِمنؤالْمكَـِر       ونـِن الْمنَ عـوهنيوِف ورع
             ِزيزع ِإنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولِئك ولَهسرو ونَ اللَّهِطيعيكاةَ وونَ الزتؤيالةَ وونَ الصِقيميو

  ِكيم٧١(ح (      ونَ الـساِكعونَ الراِئحونَ السونَ الْحاِمدونَ الْعاِبداِئبونَ   والتونَ الْـآِمراِجد
          ِمِننيؤِر الْمشبوِد اللَِّه ودالْحاِفظُونَ ِلحكَِر ونِن الْمونَ عاهالنوِف ورعومنـها  ) ١١٢(ِبالْم

بصيغة تفيد أن ذلك سيكون شأن املؤمنني حينما ميكّنهم اللّه يف األرض كما جاء يف آيـة                
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اهم ِفي الْأَرِض أَقاموا الصالةَ وآتـوا الزكـاةَ وأَمـروا           الَِّذين ِإنْ مكَّن  : سورة احلج هذه    
ومنها بصيغة التنديد باملنافقني ألم     ) ٤١(ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر        

اِفقات بعضهم ِمن   الْمناِفقُونَ والْمن : يفعلون عكس ذلك كما جاء يف آية سورة التوبة هذه           
بعٍض يأْمرونَ ِبالْمنكَِر وينهونَ عِن الْمعروِف ويقِْبضونَ أَيِديهم نسوا اللَّـه فَنـِسيهم ِإنَّ              

ومنها بصيغة التحذير من اتباع خطوات الـشيطان الـذي        ) ٦٧(الْمناِفِقني هم الْفاِسقُونَ    
يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تتِبعـوا خطُـواِت         : يف آية سورة النور هذه      يأمر باملنكر كما جاء     

  ].٢١[الشيطاِن ومن يتِبع خطُواِت الشيطاِن فَِإنه يأْمر ِبالْفَحشاِء والْمنكَِر 
  : ويبدو من هذه اآليات عناية حكمة الترتيل ذا األمر وكونه 

  .ئ القرآنية احملكمة املفروضة على املسلمني يف كل ظرف ومكانمن املباد: أوال 
أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من الصفات واخلصائص اليت جيب أن تتحقق             : ثانيا  

باملسلمني الصادقني أو تكون مظهرا من مظاهر سلوكهم الناتج عن صـدق إسـالمهم              
  .وإميام ويف هذا ما فيه من روعة وجالل

:  الترمذي عن أيب هريرة حديثا عن النيب صلّى اللّه عليه وسـلّم جـاء فيـه                  ولقد روى 
والذي نفسي بيده لتأمرنّ باملعروف ولتنهن عن املنكر أو ليوشكن اللّه أن يبعث عليكم              «

مما فيه توكيد هلذا الواجـب املفـروض علـى          »  عقابا منه مث تدعونه فال يستجاب لكم      
  .ا قصروا فيهاملسلمني بأسلوب آخر وإنذارهم إذ

واستنادا إىل القرآن والسنة جيمع العلماء على أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فـرض      
وإذا . على املسلمني مبختلف الفئات اليت يتألفون منها رجاال ونساء وهيئات وحكومـات           

     ال أمث مجيعهم لتقصريهم يف واجـب مـن أهـممل يقم به من له القدرة واالستطاعة وا
  .جبات الشريعة اإلسالميةوا

وميكن أن يقال إن املعروف هو كل ما ورد يف القـرآن والـسنة              . والكلمتان عامتا املدى  
وكل مـا   . النبوية من صفات وأخالق وأفعال حسنة جيب التزامها والتحلّي ا و عملها           

. تعارف اتمع اإلسالمي على أنه حق وخري وعدل وبر وصاحل ونافع وطيـب وكرامـة              
املنكر هو كل ما ورد يف القرآن والسنة النبوية من صفات وأخالق وأفعال سيئة جيـب                و
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اجتناا وكل ما تعارف اتمع اإلسالمي على أنه شر وظلم وباطل وفاسد وضار وخبيث              
ومهانة حبيث يقال بناء على ذلك إن مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر مـن أجـل                 

ماعية اليت من شأا إصالح اتمع وإسعاد اإلنسانية وبثّ روح احلق           املبادئ القرآنية االجت  
وإن . والعدل واخلري والرب فيه وتقومي ما يكون فيه شذوذ واحنراف واعوجاج وفساد وظلم            

عموم الكلمتني ينطوي على حكمة عظيمة الشأن وهو مسايرة هذا املبدأ جلميع الظروف             
ون خريا وعدال وصاحلا وشرا وظلما وفسادا وبـاطال         واحتماالت التبدل والتطور فيما يك    

يف كل ظرف ومكان فيما ال يكون فيه نص صريح من قرآن وسنة أو إمجاع وتواتر بـني                  
  .وهذا من مرشحات تعاليم القرآن للخلود. املسلمني منذ الصدر اإلسالمي األول

علـى املـسلمني    ويتبادر لنا من روح اآليات واحلديث النبوي أن هذا الواجب مترتـب             
مجيعهم على اختالف مراكزهم يف اتمع ، مع مالحظة هامة يف صدد ذلك وهـي أنـه                 
بالنسبة لألمور العامة اليت هلا صلة حبياة اتمع واجلماعات واليت ال يكفل النجاح فيها إلّا               

ز بتضامن اجلماعات واليت حتتاج إىل حسن تقدير ملا جيب وما ال جيب وما جيوز وما ال جيو                
مث إىل ما حيتاج إىل حسن االضطالع بالواجب واملضي فيه يترتب واجب األمـور األمـر      

وبالنسبة لألمور  . باملعروف والنهي عن املنكر فيها على اجلماعات واملنظمات االجتماعية        
اليت ال بد هلا من اهليمنة والتنفيذ والقوة للحيلولة دون الـشغب والفوضـى والعيـث يف                 

 محل الناس على العمل النافع الذي فيه مصلحة عامة وردعهم عن العمل             األرض فسادا أو  
أما بالنسبة لألمور األخالقية واخلاصة     . الضار يترتب هذا الواجب على من بيده السلطان       

الواضحة اليت ال خيفى وجه الصواب واحلق والعرف الصاحل والنفع واخلري واخلطأ والباطل             
ن القيام بالواجب حنوها من قبـل األفـراد فوضـى وال            والضرر والشر فيها وال ينجم ع     

فكثري من األفراد   . مفسدة عامة فهي جمال األفراد أيضا باإلضافة إىل اجلماعات والسلطان         
يهملون االلتزام باآلداب العامة واألخالق واألفعال و الـصفات الكرميـة والواجبـات             

وقد ال يكـون أمـرهم      . مبا يناقضها بل ويتعمدون إمهاهلا واإلتيان     . االجتماعية اإلسالمية 
مث . مكشوفا للجماعات والسلطان وقد ال يكون أمرهم يف حاجة إىل مجاعات وسـلطان            

قد يكون هناك مطالب وشؤون متعارف على معروفيتها ومنكريتها وال حتتاج إىل مجاعات             
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ففي مثل هذه احلالة يترتب من دون ريـب علـى           . وسلطان للحض عليها والنهي عنها    
  .فراد القادرين على االضطالع بالواجب ويكونون آمثني يف التنصري فيهاأل

وليس احلديث النبوي الذي أوردناه هو كل ما روي عن النيب صلّى اللّه عليه وسلّم مـن                 
فقد روى أبو داود والترمذي عن عبد اللّه عن النيب صـلّى            . أحاديث يف هذا األمر اخلطري    

 ما دخل النقص على بين إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل           إنّ أول «: اللّه عليه وسلّم قال     
فيقول يا هذا اتق اللّه ودع ما تصنع فإنه ال حيلّ لك مث يلقاه من الغد فال مينعه ذلـك أن                     

فلما فعلوا ذلك ضرب اللّه قلوب بعضهم ببعض مث قال لُِعن           . يكون أكيله وشريبه وقعيده   
لَ على ِلساِن داود وِعيسى ابِن مريم ذِلك ِبما عصوا وكـانوا            الَِّذين كَفَروا ِمن بِني ِإسراِئي    

 - ٧٨: املائـدة   [كانوا ال يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه لَِبئْس ما كانوا يفْعلُونَ           ) ٧٨(يعتدونَ  
الظـامل  واللّه لتأمرن باملعروف ولتنهونّ عن املنكر ولتأخذن علـى يـدي            : مث قال   ] ٧٩

ولتأطرنه على احلق أطرا ولتقصرنه على احلق قصرا أو ليضربن اللّه بقلوب بعضكم علـى               
وحديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عـن         . » بعض مث ليلعننكم كما لعنهم    

من رأى منكم منكـرا     «: مسعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول         : أيب سعيد قال    
. »  ، فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلـك أضـعف اإلميـان               فليغيره بيده 

: وحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أسامة عن النيب صلّى اللّه عليه وسلّم قال               
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور ا كما يدور احلمـار                «

ار فيقولون يا فالن ما لك؟ أمل تكن تأمر باملعروف وتنهى عن            بالرحى فيجتمع إليه أهل الن    
وحـديث  . » بلى كنت آمر باملعروف وال آتيه وأى عن املنكر وآتيـه          : املنكر؟ فيقول   

من سورة األعـراف رواه اإلمـام أمحـد         ] ١١٠[أورده ابن كثري يف سياق تفسري اآلية        
ى اللّه عليه وسلّم وهو على املنـرب ،         قام رجل إىل النيب صلّ    «: والنسائي واحلاكم جاء فيه     

خري الناس أقرأهم وأتقـاهم للّـه وآمـرهم         : يا رسول اللّه أي الناس خري؟ قال        : فقال  
  .»باملعروف وأاهم عن املنكر وأوصلهم للرحم

ويف األحاديث تشديد على وجوب القيام ذا الواجب وتنويه بالقـائمني بـه وإنـذار               
  .للمقصرين واملدلّسني فيه
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األمر باملعروف والنهي عـن     (وهناك أحاديث أخرى متصلة باملوضوع وإن مل يكن فيها          
حرفيا حيسن أن تساق يف هذا املقام ، من ذلك حديث رواه مسلم عن عبد اللّـه                 ) املنكر

ما من نيب بعثه اللّه يف أمة قبلي إلّا كان له من أمته             «: عن النيب صلّى اللّه عليه وسلّم قال        
مث إا ختلف من بعـدهم خلـوف        . ن وأصحاب يأخذون بسنته ويتقيدون بأمره     حواريو

يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم               
» بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل              

أفضل اجلهاد كلمة   «: لّى اللّه عليه وسلّم قال      وحديث رواه أصحاب السنن عن النيب ص      . 
وحديث رواه أصحاب السنن أيضا عن أيب بكر        . » عدل عند سلطان جائر أو أمري جائر      

يا أَيها الَِّذين آمنوا علَـيكُم أَنفُـسكُم ال         : يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه اآلية        «: قال  
    دتلَّ ِإذَا اهض نم كُمرضا مسعنا رسول اللّه صلّى اللّـه            يا يف غري مواضعها وإنوتضعو متي

عليه وسلّم يقول إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهـم اللّـه                  
  .»»بعقاب

: مسعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقـول  :  وحديث رواه أبو داود عن جرير قال      
قوم يعمل فيهم باملعاصي يقدرون على أن يغريوا عليه فال يغـريوا            ما من رجل يكون يف      «

  . » إلّا أصام اللّه بعقاب من  قبل أن ميوتوا
إذا «: وحديث رواه أبو داود أيضا عن العرس الكندي عن النيب صلّى اللّه عليه وسلّم قال                

ـ                ها عملت اخلطيئة يف األرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ، ومن غاب عن
  .» فرضيها كان كمن شهدها

ويف هذه اموعة من األحاديث حثّ للمسلمني على اجلرأة على كلمة احلق للظامل وبذل              
اجلهد يف تغيري املنكر وإنكار املعاصي وي عن السكوت عليها وإنذار املقصرين فيـه مث               

واتقُوا : ل هذه   إنذار للمجتمع الذي يكون فيه هذا التقصري من باب ما جاء يف آية األنفا             
  ].٢٥[ِفتنةً ال تِصيبن الَِّذين ظَلَموا ِمنكُم خاصةً 

وهكذا يبدو تساوق تام يف التلقني ذا الواجب على خمتلف صوره بني كتاب اللّه وسـنة                
  .رسوله كما هو يف كل أمر



 ٧٠

خلبائـث  هذا ، ولقد مر يف هذه السورة تعليقات حول موضوع حلّ الطيبات وحتـرمي ا              
وموضوع عدم تكليف اللّه املسلمني ما ليس يف وسعهم كما مر يف سور سابقة تعليقـات          
على مدى العقيدة اإلسالمية يف وحدانية اللّه تعاىل وكمال صفاته وترتّهه عن كل شـائبة               

وهذه املواضيع الثالثة من املهمات العظمى اليت ندب هلا رسول اللّـه            . وتأويل ومساعدة 
عليه وسلّم على ما ذكرته اآلية األوىل اليت حنن يف صددها فنكتفي ذا التنبيـه               صلّى اللّه   

ونقول يف صدد مجلة ويضع عنهم ِإصرهم والْأَغْاللَ الَِّتـي كانـت            . دون تكرار وإعادة  
ا علَيِهم إن الذي يتمعن يف التشريعات واألحكام التعبدية وغري التعبدية اليت وردت حكايته            

يف أسفار اخلروج والعدد والالويني والتثنية مث يف التشريعات واألحكام التعبديـة وغـري              
  التعبدية يف القرآن والسنة يدرك

مدى ما كان يف الشريعة املوسوية من شدة عبر عنها باإلصر واألغالل وما رفعته الشريعة               
بعثـت باحلنيفيـة    «: ولقد عبر عن هذا يف حديث نبوي جاء فيـه           . اإلسالمية من ذلك  

باإلضافة إىل أحاديث نبوية أخرى يف صدد التبشري والتيـسري وعـدم التـنفري              » السمحة
  .والتزمت أوردناها يف تعليقنا على مجلة ال يكَلِّف اللَّه نفْساً ِإلَّا وسعها يف هذه السورة

وى ذكـرهم يف    وإذا حنن قلنا الشريعة املوسوية فإن هذا ينسحب على النصارى الذين انط           
اآلية أيضا من حيث إن املسيح عليه السالم جاء مصدقا ملا بني يديه من التوراة كما حكته                 

بقطـع  ) ما جئت ألنقض النـاموس    : (آيات قرآنية عديدة وحكي عنه يف األناجيل قوله         
النظر عن تقيدهم وعدم تقيدهم ا وعن ما ميكن أن يكون السيد املسيح خففه من تلـك             

  .واألحكامالتشريعات 
ومل نر ضرورة إىل إيراد أمثلة من التكاليف الشاقة التعبدية وغري التعبدية الواردة يف أسفار               

  ٤٤."العهد القدمي ألا كثرية ويسهل مراجعتها يف هذه األسفار
  :منها .. ىف هذه اآلية أمور " 

ه الدنيا حسنة   أا بيان ملن يستجيب اللّه ملوسى فيهم من قومه ، ويكتب هلم ىف هذ             : أوال  
وىف اآلخرة حسنة ، وأم هم الذين يتقون اللّه ويؤتون الزكـاة ، ويؤمنـون بآياتـه ،                  

                                                 
  )٤٦١ / ٢ (- موافق للمطبوع -سري احلديث لدروزةالتف - ٤٤
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وذلك ىف عهد موسى ، وإىل أن يأتى النيب األمى الذي           .. ويعملون ا ويستقيمون عليها     
  .جيدونه مكتوبا عندهم ىف التوراة واإلجنيل

فإن اللّه ال   . ون صفته عندهم ىف التوراة واإلجنيل     إذ جاء هذا النىب األمى الذي جيد      : وثانيا  
« .. يكتب هلم الرمحة وال يدخلهم مداخل املؤمنني ، حىت يتبعوا هذا النىب ويؤمنـوا بـه            

» يـِل  الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ النِبي الْأُمي الَِّذي يِجدونه مكْتوباً ِعندهم ِفي التـوراِة والِْإنجِ           
فهؤالء هم اليهود والنصارى ، وقد عرف الفريقان صفة هذا النىب ىف كتبهم الـيت بـني                 

  ..أيديهم ، وأمروا باإلميان به عند ظهوره 
أنه رسول ، ونىب ، وأمي ، وأنـه يـأمرهم بـاملعروف             .. من صفات هذا النيب     : وثالثا  

بائث ، ويضع عنهم إصرهم ، أي       وينهاهم عن املنكر ، وحيلّ هلم الطيبات وحيرم عليهم اخل         
العهود اليت أخذها اللّه عليهم ، وهى األحكام التأديبية اليت أدم ا ، وفـرض علـيهم                 
التزامها ، كتحرمي كل ظفر ، وكتحرمي شحوم الغنم والبقر إال ما محلت ظهورهـا ، أو                 

 قيود وأغـالل    وهذه كلّها .. احلوايا أو ما اختلط بعظم ، وكتحرمي العمل ىف يوم السبت            
وهذا ىف شأن اليهود ، أما النصارى       .. قيدهم اللّه ا ، وغلّ أهواءهم اجلاحمة عن احلركة          

   ـ وهم يهود أصال ـ فقد كان ىف شرع املسيح هلم ما هو أقسى من هذا قسوة وأشـد
من لطمك على خدك األميـن ،  « : تنكيال ، ويكفى ما جاء ىف وصاة املسيح هلم ىف قوله      

» له خدك اآلخر أيضا ، ومن أراد أن خياصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا                فحول  
  )!إجنيل مىت : ٥(

  رسالة اإلسالم ونسخها للرساالت السابقة
فالنىب األمى هو الذي جاء رمحة عامة شاملة للناس مجيعا ، قد جعل اللّه حمامـل دعوتـه                  

بعثه إيذانا برفع هذه القيود اليت قيـد        ومن هنا كان م   ... عامة إىل مجيع األمم والشعوب      
اللّه ا أولئك الذين جعل سبحانه من شريعته هلم ، هذا التأديب الشرعى ، الذي ال يرفع                 
عنهم ثقله أبدا ، إال إذا ظهر النيب األمى ، وإال إذا اتبعوا هذا النىب األمى ، وعندئذ فقـط                    

هم ، ويرفع هذا العهد الذي أخـذه        يسقط عنهم هذا احلمل الذي وضعه اللّه على ظهور        
اللّه عليهم ، وتوعدهم بالعذاب األليم إن هم نقضوه ، قبل ظهور هـذا الـنيب األمـى ،     
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فَالَِّذين آمنوا ِبِه وعزروه ونصروه واتبعوا      « .. واإلميان ذا النىب األمى ، واألخذ بشريعته        
   هعِزلَ مالَِّذي أُن ورونَ     النفِْلحالْم مه روه   . . » أُولِئكمنعوه من أعدائه ، وكانوا     :ومعىن عز

وهو نور وهدى ملـن     .. سندا له ووقاية ، واملراد بالنور الذي أنزل معه ، القرآن الكرمي             
  .طلبه ، وفتح عينه وقلبه له

يهـود  وهذه اآلية تقرر ىف صراحة صرحية أن رسالة اإلسالم رسالة عامة شـاملة ، وأن ال               
                  ، األمى صارى لن تكتب هلم رمحة اللّه ، ولن يكونوا من املؤمنني ، إال إذا تابعوا النىبوالن

  . واستجابوا لدعوته ، ودخلوا ىف دين اللّه ، وهو اإلسالم
  :ويتقرر هذا احلكم من وجهني 

طلـب إىل  ما نص عليه القرآن ىف هذه اآلية ، وما أمسعه اللّه تعاىل موسى ، وهو ي    : أوهلما  
  ..اللّه أن يكتب له ولقومه ىف الدنيا حسنة وىف اآلخرة حسنة 

فإن اللّه سبحانه وتعاىل ما استجاب هذه الدعوة على إطالقها ، بل اسـتجاا للمـتقني                
الذين يؤمنون بآيات اللّه اليت نزلت على موسى ، وعلى من جاء إىل بىن إسرائيل بعده من                 

م ، حىت إذا جاء النيب األمى ـ حممـد صـلوات اللّـه     أنبياء ، وخاصة عيسى عليه السال
وسالمه عليه ـ مل يكتب ألتباع التوراة واإلجنيل حسنة ىف الدنيا وال ىف اآلخـرة حـىت    

فَسأَكْتبها ِللَِّذين يتقُونَ ويؤتونَ    « : وهذا هو بعض السر ىف وصل قوله تعاىل         .. يؤمنوا به   
  مه الَِّذينكاةَ وونَ    الزِمنؤبقوله سبحانه بعد هذا     »  ِبآياِتنا ي : »    ِبيولَ النسونَ الرِبعتي الَِّذين

فالذين يتبعون الرسول النيب    » ... الْأُمي الَِّذي يِجدونه مكْتوباً ِعندهم ِفي التوراِة والِْإنِجيِل         
ا ِللَِّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكاةَ والَِّذين هم ِبآياِتنـا      فَسأَكْتبه« : األمى ، بدل من قوله تعاىل       

  .»يؤِمنونَ 
يتحقق أحدمها ىف عهد موسى ،      : ومعىن هذا أن حكم كتابة احلسنة مشروط بشرطني         . 

والشرط هو تقوى اللّه واإلميان بآياتـه  . ومن جاء بعده من أنبياء بىن إسرائيل ، إىل عيسى        
وهذا الشرط وحده يكفى لتقرير احلكم إىل أن يبعث النيب األمـى ،             . : ا رسله اليت حيمله 

فإذا بعث هذا النىب ، أضيف إىل هذا الشرط الشرط اآلخر ، وهو اإلميان ذا النيب األمى                 
، الذي ال يتحقق الشرط األول ، وهو التقوى واإلميان بآيات اللّـه إال باإلميـان بـه ،                   
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أن هذين الشرطني قد محلتهما التوراة ، اليت هى شـريعة           . نيهماوثا! وبالكتاب الذي معه  
أتباع موسى وأتباع عيسى معا ، وأن اإلميان بعد ظهور حممد ال يتم إال إذا حتقق الشرطان                 

  معا ، وإال إذا آمن اليهود والنصارى مبا ىف كتابيهما اللذين 
الَّـِذي  « : ن به ، من صفات مث أتبع هذه الدعوة بعرض بعض ما للّه الذي يدعو إىل اإلميا     

           ِميتيحِيي وي وِإلَّا ه ِض ال ِإلهالْأَرماواِت والس لْكم فاللّه سـبحانه لـه ملـك       .. »لَه
فَآِمنوا « السموات واألرض ، ال شريك له ىف ملكه ، وال إله معه ـ بيده احلياة واملوت ،  

الذي حيمل رسـالته إىل النـاس       » رسوِلِه  و« الذي هذا ملكه ، وذلك سلطانه ،        » ِباللَِّه  
فهذا الرسول ، من صفاته أنه نىب أمي        » النِبي الْأُمي الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه       « .. مجيعا  

، ال يقرأ وال يكتب ، وأنه يؤمن باللّه ، ويؤمن بكلمات اللّه اليت نزلت عليـه ، وعلـى                    
فإن ىف اإلميان باللّه ورسوله ، وىف اتباع        » واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ    « .. رسل اللّه من قبله     

هذا النىب واالستجابة له ـ اهلداية والرشاد ، ولن يكون ملخالفه واملتأبى عليه ، واحملاد له ،  
  ٤٥. "رجاء ىف هدى أو مطمع ىف جناة

رب اليقني بالنيب األمي ، على يـدي       إنه لنبأ عظيم ، يشهد بأن بين إسرائيل قد جاءهم اخل          " 
جاءهم اخلرب اليقني ببعثه ،     .  منذ أمد بعيد   - عليهما السالم    -نبيهم موسى ونبيهم عيسى     

، وهـو يـأمر النـاس       » النيب األمي «فهو  . وبصفاته ، ومبنهج رسالته ، وخبصائص ملته      
ائث ، وهو يـضع     باملعروف وينهاهم عن املنكر ، وهو حيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلب           

عمن يؤمنون به من بين إسرائيل األثقال واألغالل اليت علم اللّه أا ستفرض عليهم بسبب               
وأتباع هذا النيب يتقـون رـم ،        . معصيتهم ، فريفعها عنهم النيب األمي حني يؤمنون به        

نـون  وجاءهم اخلرب اليقني بأن الذين يؤم     .. وخيرجون زكاة أمواهلم ، ويؤمنون بآيات اللّه        
ذا النيب األمي ويعظمونه ويوقرونه ، وينصرونه ويؤيدونه ، ويتبعون النور اهلادي الـذي              

  ..» أُولِئك هم الْمفِْلحونَ«معه 

                                                 
  )٤٩٤ / ٥ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٥
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 كـشف اللّـه     - على يد نبيهم موسى عليه السالم        -وبذلك البالغ املبكر لبين إسرائيل      
.. عه ، وعن مستقر رمحته      سبحانه عن مستقبل دينه ، وعن حامل رايته ، وعن طريق أتبا           

  .فلم يبق عذر ألتباع سائر الديانات السابقة ، بعد ذلك البالغ املبكر باخلرب اليقني
 وهو والسبعون املختـارون مـن      -وهذا اخلرب اليقني من رب العاملني ملوسى عليه السالم          

النيب  يكشف كذلك عن مدى جرمية بين إسرائيل يف استقباهلم هلذا            -قومه يف ميقات ربه     
وفيه التخفيف عنهم والتيسري ، إىل جانب ما فيه من البشارة           . األمي وللدين الذي جاء به    

فقد .. واجلرمية اليت مل يألوا فيها جهدا       ! إا اجلرمية عن علم وعن بينة     ! بالفالح للمؤمنني 
. .سجل التاريخ أن بين إسرائيل كانوا هم أألم خلق وقف هلذا النيب وللدين الذي جاء به                 

وأن احلرب اليت شنوها على هذا النيب ودينه وأهل دينـه           .. اليهود أوال والصليبيون أخريا     
كانت حربا خبيثة ما كرة لئيمة قاسية وأم أصروا عليها ودأبوا وما يزالـون يـصرون                

 ما حكاه القرآن الكرمي من حـرب أهـل الكتـاب            - فقط   -والذي يراجع   ! ويدأبون
بق منه يف سورة البقرة وآل عمران والنساء واملائدة ما سـبق             وقد س  -لإلسالم واملسلمني   

!  يطلع على املدى الواسع املتطاول الذي أداروا فيه املعركة مع هذا الدين يف عناد لئـيم                -
 منذ اليوم الذي استعلن فيه اإلسالم باملدينة ، وقامت له           -والذي يراجع التاريخ بعد ذلك      

 كذلك مدى اإلصرار العنيد على الوقوف هلذا الدين          إىل اللحظة احلاضرة ، يدرك     -دولة  
ولقد استخدمت الصهيونية والصليبية يف العصر احلـديث مـن          ! وإرادة حموه من الوجود   

وهي يف هـذه    .. ألوان احلرب والكيد واملكر أضعاف ما استخدمته طوال القرون املاضية           
خل معه يف املعركـة األخـرية       الفترة بالذات تعاجل إزالة هذا الدين جبملته وحتسب أا تد         

  ..الفاصلة 
 باإلضـافة إىل مـا      -لذلك تستخدم مجيع األساليب اليت جربتها يف القرون املاضية كلها           

ذلك يف الوقت الذي يقوم ممن ينتسبون إىل اإلسالم نـاس   !  مجلة واحدة  -استحدثته منها   
ديان للوقوف يف وجه    يدعون يف غرارة ساذجة إىل التعاون بني أهل اإلسالم وأهل بقية األ           

أهل بقية األديان الذين يذحبون من ينتسبون إىل اإلسالم يف كل مكان            ! تيار املادية واإلحلاد  
 -ويشنون عليهم حربا تتسم بكل بشاعة احلروب الصليبية وحماكم التفتيش يف األنـدلس              
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األوضاع سواء عن طريق أجهزم املباشرة يف املستعمرات يف آسيا وإفريقية أو عن طريق              
! لتحل حمل اإلسالم عقائد ومذاهب علمانية     !) املستقلة(اليت يقيموا ويسندوا يف البالد      

األخالق لتصبح هي أخالق البهائم اليت يـرتو        » تطور«و! »علمية«ألا  » الغيبية«تنكر  
كذلك الفقه اإلسالمي ، وتقيم له مـؤمترات        » تطور«، و » !حرية«بعضها على بعض يف     

إـا  !! كيما حيل الربا واالختالط اجلنسي وسائر احملرمات اإلسالمية  . ني لتطويره املستشرق
املعركة الوحشية الضارية خيوضها أهل الكتاب مع هذا الدين ، الذي بشروا به وبنبيه منذ               

وقبل أن ميضي الـسياق  ! ولكنهم تلقوه هذا التلقي اللئيم اخلبيث العنيد   . ذلك األمد البعيد  
من مشاهد القصة ، يقف عند هذا البالغ املبكر ، يوجه اخلطـاب إىل              إىل مشهد جديد    

 يأمره بإعالن الدعوة إىل الناس مجيعـا ، تـصديقا           - صلى اللّه عليه وسلم      -النيب األمي   
  :لوعد اللّه القدمي 

السماواِت والْأَرِض ، ال    يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعاً ، الَِّذي لَه ملْك             : قُلْ  «
    ِميتيحِيي وي وِإلَّا ه كَِلماِتـِه ،            . ِإلهِباللَّـِه و ِمنؤالَِّذي ي يالْأُم ِبيوِلِه النسروا ِباللَِّه وفَآِمن
  ..» واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ

..  ختتص بقوم وال أرض وال جيـل         إا الرسالة األخرية ، فهي الرسالة الشاملة ، اليت ال         
 مـا بـني   -ولقد كانت الرساالت قبلها رساالت حملية قومية حمدودة بفترة من الزمـان        

 وكانت البشرية ختطو على هدى هذه الرساالت خطوات حمـدودة ،            -عهدي رسولني   
وكانت كل رسالة تتضمن تعديال وحتويرا يف الشريعة يناسب         . تأهيال هلا للرسالة األخرية   

حىت إذا جاءت الرسالة األخرية جاءت كاملة يف أصوهلا ، قابلة للتطبيـق             . تدرج البشرية 
املتجدد يف فروعها ، وجاءت للبشر مجيعا ، ألنه ليست هنا لك رساالت بعدها لألقـوام                

  .واألجيال يف كل مكان
ألمـي  ومن مث محلها النيب ا    . وجاءت وفق الفطرة اإلنسانية اليت يلتقي عندها الناس مجيعا        

فلم تشب  .  إال تعليم اللّه   - كما خرجت من يد اللّه       -الذي مل يدخل على فطرته الصافية       
ليحمل رسالة الفطـرة إىل فطـرة       ! هذه الفطرة شائبة من تعليم األرض ومن أفكار الناس        

  ..» يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعاً: قُلْ «:الناس مجيعا 
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 أن يواجه برسالته النـاس      - صلى اللّه عليه وسلم      - اآلية اليت يؤمر فيها رسول اللّه        وهذه
وهي جتبه املزورين من أهل الكتـاب ، الـذين          .. مجيعا ، هي آية مكية يف سورة مكية         

 مل يكن يدور يف خلده وهو يف مكة أن ميـد    - صلى اللّه عليه وسلم      -يزعمون أن حممدا    
هلها ، وأنه إمنا بدأ يفكر يف أن يتجاوز ا قريشا ، مث جياوز ـا                بصره برسالته إىل غري أ    

  ..العرب إىل دعوة أهل الكتاب ، مث جياوز ا اجلزيرة العربية إىل ما وراءها 
وإن هي إال فرية من ذيـول       ! كل أولئك بعد أن أغراه النجاح الذي ساقته إليه الظروف         

وليست البلية يف   ! وما يزالون ماضني فيها   . هاحلرب اليت شنوها قدميا على هذا الدين وأهل       
الـذين  » املستشرقون«وأن يكون   . أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله هلذا الدين وأهله        

إمنا البلية الكـربى أن  .. يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة اهلجوم على هذا الدين وأهله       
من هؤالء املزورين على    كثريا من السذج األغرار ممن يسمون أنفسهم باملسلمني يتخذون          

نبيهم ودينهم ، احملاربني هلم ولعقيدم ، أساتذة هلم ، يتلقون عنهم يف هذا الدين نفسه ،                 
ويستشهدون مبا يكتبونه عن تاريخ هذا الدين وحقائقه ، مث يزعم هؤالء السذج األغـرار               

  ..» !مثقفون«ألنفسهم أم 
 أن يعلن رسالته    - صلى اللّه عليه وسلم      -ونعود إىل السياق القرآين بعد تكليف الرسول        

الَِّذي لَـه   «:فنجد بقية التكليف هي تعريف الناس مجيعا برم احلق سبحانه           . للناس مجيعا 
وِإلَّا ه ِض ، ال ِإلهالْأَرماواِت والس لْكم .ِميتيحِيي وي «..  

 -ي ميلك هذا الوجود كله       رسول للناس مجيعا من رم الذ      - صلى اللّه عليه وسلم      -إنه  
والذي تتجلـى   .  والذي يتفرد باأللوهية وحده ، فالكل له عبيد        -وهم من هذا الوجود     

  ..قدرته وألوهيته يف أنه الذي حييي ومييت 
والذي ميلك الوجود كله ، والذي له األلوهية على اخلالئق وحده ، والذي ميلك احليـاة                

..  يدين الناس بدينه ، الذي يبلغه إليهم رسوله          هو الذي يستحق أن   . واملوت للناس مجيعا  
فهو تعريف للناس حبقيقة رم ، لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له ، وطاعتهم لرسوله               

:»هت لَّكُملَع وهِبعاتكَِلماِتِه ، وِباللَِّه و ِمنؤالَِّذي ي يالْأُم ِبيوِلِه النسروا ِباللَِّه وونَفَآِمندت «..  
  :وهذا النداء األخري يف هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغي أن نقف أمامها حلظات 
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وهو ما تتضمنه شهادة أن ال إله إال        .. إنه يتضمن ابتداء ذلك األمر باإلميان باللّه ورسوله         
نه اللّه وأن حممدا رسول اللّه ، يف صورة أخرى من صور هذا املضمون الذي ال يقوم بدو                

: ذلك أن هذا األمر باإلميان باللّه سبقه يف اآلية التعريف بصفاته تعاىل             .. إميان وال إسالم    
»            ِميتيحِيي وي ، وِإلَّا ه ِض ، ال ِإلهالْأَرماواِت والس لْكم فاألمر باإلميان هو   .. » الَِّذي لَه

 صـلى اللّـه   -عريف برسالة النيب كما سبقه الت. أمر باإلميان باللّه الذي هذه صفاته احلقة   
  . إىل الناس مجيعا-عليه وسلم 

ومع ..  يؤمن باللّه وكلماته     - صلوات اللّه وسالمه عليه      -مث يتضمن ثانية أن النيب األمي       
فالدعوة ال بد أن يسبقها إميـان       . أن هذه بديهية ، إال أن هذه اللفتة هلا مكاا وهلا قيمتها           

لذلك جييء وصف الـنيب     . يه ، ووضوحه يف نفسه ، ويقينه منه       الداعي حبقيقة ما يدعو إل    
وهو نفس ما يدعو الناس إليه      ..» الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتهِ   «املرسل إىل الناس مجيعا بأنه      

  ..ونصه 
وهو اتباعه فيما يأمر بـه      . مث يتضمن أخريا لفتة إىل مقتضى هذا اإلميان الذي يدعوهم إليه          

واتِبعـوه  «: وهو ما يقرره قول اللّه سـبحانه        . تباعه كذلك يف سنته وعمله    ويشرعه ، وا  
 -فليس هناك رجاء يف أن يهتدي الناس مبا يدعوهم إليه رسول اللّـه              .. » لَعلَّكُم تهتدونَ 

وال يكفي أن يؤمنوا به يف قلوم ما مل يتبع اإلميان           .  إال باتباعه فيه   -صلى اللّه عليه وسلم     
  ..وهو اإلسالم .. تباع العملي اال

إنه ليس جمرد عقيدة تستكن     .. إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته يف كل مناسبة            
  ..يف الضمري 

 -إمنا هو االتباع الكامل لرسول اللّه       .. كما أنه كذلك ليس جمرد شعائر تؤدى وطقوس         
والرسـول مل يـأمر     .. ويسنه   فيما يبلغه عن ربه ، وفيما يشرعه         -صلى اللّه عليه وسلم     

ولكنه . ومل يأمرهم كذلك بالشعائر التعبدية فحسب     . الناس باإلميان باللّه ورسوله فحسب    
وال رجاء يف أن يهتدي الناس إال إذا اتبعوه يف هذا كله            . أبلغهم شريعة اللّه يف قوله وفعله     

صورة اليت تشري إليها    وليس هلذا الدين من صورة أخرى إال هذه ال        .. فهذا هو دين اللّه     .. 



 ٧٨

ولو كان األمر   .. بعد األمر باإلميان باللّه ورسوله      » واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ  «: هذه اللفتة   
  ٤٦"!  الكفاية» فَآِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه«: يف هذا الدين أمر اعتقاد وكفى ، لكان يف قوله 

   
  ـــــــــــــ

                                                 
 )١٣٧٨ / ٣ (-ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٦
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  اج الرسولوجوب مقاتلة من هم بإخر
  

أَلَا تقَاِتلُونَ قَوما نكَثُوا أَيمانهم وهموا ِبِإخراِج الرسوِل وهم بدُءوكُم أَولَ           {  : قال تعاىل   
          ِمِننيؤم متِإنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح فَاللَّه مهنوشخٍة أَتراللَّ  ) ١٣(م مهذِّبعي مقَاِتلُوه  ِديكُمِبأَي ه
        ِمِننيؤٍم مقَو وردِف صشيو ِهملَيع كُمرصنيو ِزِهمخي١٤(و (    وبتيو ظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبيو

 ِكيمح ِليمع اللَّهاُء وشي نلَى مع ١٥-١٣/التوبة) [١٥(اللَّه[  
تاِل املُشِرِكني ، الِذين ينكُثُونَ عهدهم ، وقَد سبق لَهم أَنْ           يحض اُهللا تعالَى املُؤِمِنني علَى قِ     

ِمن مكَّةَ ، وهم الِذين بدؤوكُم ِبالِقتاِل أولَ مرٍة ، ِإذْ خرجـوا  �  هموا ِبِإخراِج الرسوِل 
      ا ، ثُمقَاِذهِإنو ِة ِعِريِهمرصٍر ِلندإلَى ب       وا الكُفْـرـشخأَنْ الَ ي ِمِننيالَى ِإلَى املُؤعاُهللا ت طْلُبي 

     مقُولُ لَهيو ، لَهأَهـِة            : وقُوبالعِة وطْواُهللا ذُو الس وه هِمن فاخلَوةَ وياخلَش ِحقتسِإنَّ الِذي ي
 اِهللا ، والَ يخافُونَ ِسواه ِإنْ كَانوا صاِدِقني ِفـي           فَاملُؤِمنونَ الَ يخشونَ أَحداً غَير    . الشِديدِة  
 اِنِهمِإمي.  

                ، ِمِننيِدي املُـؤِبأَي مهذِّبعيالَى سعت هِإن مقُولُ لَهياِل الكُفَّاِر ، وِبِقت ِمِننيالَى املُؤعاُهللا ت رأْمي 
م ، ويخِزيِهم ويِذلُّهم باَألسِر والقَهِر واهلَِزميِة ، وينصر املُـؤِمِنني           ويمكِّن املُؤِمِنني ِمن ِرقَاِبهِ   

ِمثِْل خزاعة ، واملُستضعِفني ِفـي      ( علَيِهم ، ويشِفي صدور قَوٍم اعتدى الكَاِفرونَ علَيِهم ،          
اقوا اللِّحِطيعتسي لَم كَّةَ الِذينِة مراِر اِهلجإىل د ِمِننياِنِهم املُؤوِبِإخ . (  

ويذِْهب اُهللا ِبنصِركُم علَى الكَاِفِرين ، ما ِفي قُلُوِب هؤالَِء املُؤِمِنني ِمن غَيٍظ علَى جماعـِة                
ى من يشاُء ِمن ِعباِدِه ، ِمـن        الكُفِْر ، ِبسبِب غَدِرِهم وظُلِْمِهم واعِتداِئِهم ، ويتوب اُهللا علَ         

غَيِر هؤالَِء ، ويوِفقَهم ِلِإلمياِن ويتقَبلَه ِمنهم ، واُهللا عِليم ِبما يصِلح ِعباده ، حِكـيم ِفـي                  
  ٤٧.أَفْعاِلِه وأَقْواِلِه 

تل كل املشاعر اليت تدعو     يف اآلية حتريض للمؤمنني على اجلد ىف قتال املشركني ، وىف ق           " 
فإذا وقع ىف نفس مسلم شىء مـن  .. إىل مهادنتهم ، والتراخي ىف تأديبهم واالنتقام منهم        

هذا املشاعر ، فليذكر ما صنع هؤالء املشركون به وبالنيب الكرمي ، وجبماعة املسلمني عامة               

                                                 
  )١٢٤٩ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٤٧
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فهـؤالء  .. باللّه   ، وما كان منهم من كيد وبغى وعدوان ، على دين اللّه ، وعلى املؤمنني              
املشركون ، الذين نكثوا أميام ، ونقضوا عهودهم ـ مل يكونوا ىف يوم ما علـى حـال    

وحسبهم أن كان منهم تلك املواجهة املنكرة اليت واجهوا ـا           .. مستقيمة مع املسلمني    
الرسول ىف أول دعوته ، وكيف آذوه وآذوا كل من استجاب له ، حىت مهّوا بإخراجـه ،           

  . على اغتياله ، لو ال أن رد اللّه كيدهم ، وأخرج النىب سليما معاىف من بينهموتآمروا
فكيف يرعى  ..مث هاهم أوالء قد نكثوا أميام ، وحتللوا من كل عقد عقدوه مع املسلمني               

  ؟ وكيف تعطفه عليهم عاطفة ؟ .. املسلم هلم عهدا 
واقع أمرهم مع الرسول فعال ، فهم       إشارة إىل   » مهّوا بإخراج الرسول    « وىف التعبري بلفظ    

مل خيرجوه ، بل كانوا يعملون على أن ميسكوه بينهم ، وحيولوا بينه وبني أن يلقى الناس ،                  
وأن تلتقى دعوته بالناس ـ ولكن ملا كان هذا املوقف املتعنت الـذي وقفـوه منـه ـ      

 أن يـضاف  صلوات اللّه وسالمه عليه ـ سببا ىف أن خيرج من بلده مهاجرا ، فقد حسن 
اليت تفيد معىن النية املنعقـدة      » مهّوا  « وىف التعبري بكلمة    .. إليهم إخراجه ، نية ال عمال       

على هذا األمر ـ ىف هذا ما يكشف عن مكنون ضمائرهم ، من كراهية للنىب ، واستثقال  
ملقامه فيهم ، وأم يهمون بإخراجه ، ولكن يرون أن إخراجه أشد بـالء علـيهم مـن                  

  ..اكه معهم إمس
  ..فهم ميسكون بالنيب على مضض وتكره 

ومن فعالت املشركني باملؤمنني أم هم الذين بدءوا بالعدوان ، وجاءوا إىل بدر جبيوشهم              
  .، مينون أنفسهم بالقضاء عليهم ، والتنكيل م

فهذه كلها أمور إذا ذكرها املسلمون أثارت حفيظتهم على املشركني ، وأوقدت عزائمهم             
  ..جلهادهم ، وأخذهم بالبأساء والضراء ، حىت يستجيبوا للّه وللرسول 

حتقري هلؤالء القوم ، وتعرية هلم      » أَال تقاِتلُونَ قَوماً    « : وىف تنكري املشركني ىف قوله تعاىل       
من كل صفة ، إال تلك الصفات اليت دمغهم اللّه سبحانه وتعاىل ا ، وهى ما أشار إليـه                   

  ..وهموا ِبِإخراِج الرسوِل .  نكَثُوا أَيمانهم«: قوله تعاىل 



 ٨١

قاِتلُوهم يعذِّبهم اللَّه ِبأَيِديكُم ويخِزِهم وينصركُم علَيِهم ويشِف صـدور          « : وقوله تعاىل   
          نلى مع اللَّه وبتيو ظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبيو ِمِننيؤٍم مقَو     ِكيمح ِليمع اللَّهشاُء وهو إغراء  .»ي

  ..للمسلمني بلقاء املشركني وقتاهلم ، حىت يفيئوا إىل أمر اللّه 
فبعد أن أثار اللّه محية املسلمني ، ومأل قلوم موجدة وسخطا على الكـافرين ـ جـاء    
 وعده سبحانه وتعاىل للمسلمني بالنصر على عدوهم ، وأنه سـبحانه سـيعذب هـؤالء              
املشركني بأيدى املؤمنني ، مبا يصيبهم ىف أنفسهم من قتل وأسر ، وما يصيبهم ىف أمواهلم                

وليس هذا  .. ، اليت تقع غنيمة أليدى املؤمنني ىف ميدان القتال ، أو ىف فداء األسرى منهم                
فحسب ، فإن الذي هلم ىف العرب من مكان الرياسة والسيادة ستذهب به تلـك اهلزميـة             

  .. سيلقوا ، ويلقون معها اخلزي والعار املنكرة اليت
انتقال من اخلطاب إىل الغيبة ، وىف ذلك        » ويشِف صدور قَوٍم مؤِمِنني     « : وىف قوله تعاىل    

تنويه بشأن املؤمنني ، ورفع لقدرهم ، بالنأى م عن هذا املوطن الذي يرتل فيه العـذاب                 
   ..على املشركني ، ويقع عليهم اخلزي واهلوان

وىف العدول عن تعريف القوم إىل تنكريهم ، تفخيم هلؤالء القوم ، وأـم ليـسوا قومـا           
بأعيام ، وإمنا هم املؤمنني حيث كانوا ، سواء من قاتل هؤالء املشركني أو من مل يقاتل                 
، وسواء من شهد هذه األحداث وعاصرها أو من جاء بعدها ، حيث يـرى املـؤمن ىف                  

ا نقر به عينه ، وينشرح به صدره ، حني حيدثه التاريخ عن هزميـة               حديث التاريخ عنها م   
  ..الباطل وانتصار احلق ، وامتداد ظلّ اإلسالم ، وانكماش دولة الكفر والضالل 

وىف عطف هذا الفعل على األفعال قبلـه        » ويتوب اللَّه على من يشاُء      « : وىف قوله تعاىل    
م اللَّه ِبأَيِديكُم ويخِزِهم وينصركُم علَيِهم ويشِف صـدور قَـوٍم           يعذِّبه« : ىف قوله تعاىل    

     ظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبيو ِمِننيؤر له التوبة من هـؤالء املـشركني            ..»مإشارة إىل أن من تقد
ـ                 صرهم ويدخل ىف دين اللّه جيد نفسه مشاركا للمؤمنني فيما آتاهم اللّه من فـضله ، ين

وذا يتحول ىف حلظة واحدة من تلك احلـال الـيت           .. وإعزازهم ، وشفاء ما بصدورهم      
يلبس فيها لباس اهلزمية واخلزي والعار ، إىل اجلبهة األخرى ، فيشاركها أفراحها ومسراا              
، ويقامسها ما بني أيديها من نصر ، وما ىف قلوا من رضى وحبور ، وىف هـذا حتـريض    
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 على ان يستجيبوا للّه وللرسول ، وأن يدخلوا ىف دين اللّه ، ويسلموا لـه   قوى للمشركني 
ميضى حكمه بعلم العليم ، وحكمة احلكيم ، فمـا   » واللَّه عِليم حِكيم    « .. مع املسلمني   

  ٤٨.."وقع شىء ىف ملكه إال على هذا التقدير الذي يقدره العلم ، وحتكمه احلكمة 
آلية الكرمية حيض املوىل سبحانه وتعاىل على جهاد، وقتال أئمة          يف هذه ا  :"وقال الشعراوي   

الكفر، وعدم تركهم يستشرون يف حرم للدين، ومنع الناس عن اإلميان، وصدهم عـن              
أال تذهب إىل فالن، وهي حث على       : تسمى أداة حتضيض، مثل قولنا    " أَالَ  " و  . سبيل اهللا 

أي } نكَثُـواْ أَيمـانهم   { : له تعـاىل وقو. الفعل؛ ألن التحضيض نوع من أنواع الطلب   
هم الذين بدأوا بالعداوة    : أي} وهمواْ ِبِإخراِج الرسوِل    { : نقضوا عهودهم، وقوله تعاىل   

     واْ { وحماولة إخراج الرسول صلى اهللا عليه وسلم من مكة، ومأي عقـدوا النيـة   } ه ،
أم هم الذين بدأوا بعـداوة      : أي} م أَولَ مرٍة    وهم بدُءوكُ { : على العمل، وقوله تعاىل   

املسلمني والصد عن اإلسالم من أول أن بدأ يدعو إليه سيد اخللق حممد صـلى اهللا عليـه           
{ : هو فعل ال يتكرر؛ ألنه إن تكرر نقـول        " املرة  " العمل األول، و    : والبدء هو . وسلم

  ].٢٢٩: البقرة[}ق مرتاِن الطَّالَ{ :، مثل قول احلق سبحانه} مرتيِن 
 قد واجه قـوتني يف      - كما نعلم    -واإلسالم  . هم إذن الذين بدأوا الفعل األول بالعداوة      

قوة املشركني من قريش، وقوة اليهود، وأما       : مرحلتني خمتلفتني من مراحل الدعوة لإلسالم     
لكن :  يقول قائل  قريش فقد مهوا بأن خيرجوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم من مكة، وقد            

مل يذهب املسلمون إىل بدر للقتال، بـل        : وأقول. املؤمنني هم الذين بدأوا القتال يف بدر      
لن نرجع  : ذهبوا من أجل العري تعويضا عن ماهلم الذي تركوه يف مكة، ولكن الكفار قالوا             

  .حىت نستأصل حممداً ومن معه، وجاءوا بالنفري ليقاتلوا يف بدر
سالمة العري حبيلة من أيب سفيان إال أن قريشا هي اليت أرادت القتـال              إذن فعلى الرغم من     

  .فجمعوا اجلند والفرسان؛ ليقاتلوا املسلمني
كمـا حـاول    . وكذلك فعل اليهود، فقد نكثوا أميام ومهوا بإخراج الرسول من املدينة          

، وهذه  املشركون إخراجه من مكة، وكان بينه صلى اهللا عليه وسلم، وبني اليهود معاهدة            

                                                 
  )٧١١ / ٥ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٨
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املعاهدة كانت من أوائل أعمال رسول اهللا يف املدينة، فهل حافظ اليهـود علـى هـذه                 
ال، فقد تعهدوا أال يعينوا عدوا عليه، ونكثوا أميام ونقضوا العهد فأعانوا قريشا             . العهود؟

  .على املسلمني
 صـخرة  وكذلك فعل بنو النضري، فقد أرادوا اغتياله صلى اهللا عليه وسلم، وذلك بإلقـاء   

عليه، بل ومتادى اليهود يف غزوة األحزاب وأعانوا قريشا ضد رسول اهللا صلى اهللا عليـه                
وسلم، واتفقوا معهم على أن يدخلوهم من أرضهم باملدينة ليفاجئوا رسول اهللا وجـيش              

  .املسلمني من اخللف
 من حيثية، ونقضهم    هلا أكثر } وهم بدُءوكُم أَولَ مرٍة     { : إذن فقول احلق سبحانه وتعاىل    

  .العهود وبدؤهم القتال جيعلكم تقاتلوم؛ لتأمنوا شرهم
} أَالَ تقَاِتلُونَ قَوماً نكَثُواْ أَيمانهم وهمواْ ِبِإخراِج الرسوِل وهم بـدُءوكُم أَولَ مـرٍة               { 
  ].١٣: التوبة[

ما الذي مينعكم من قتـاهلم إال أن        : قتال، أي حث على ال  } أَالَ تقَاِتلُونَ   { : وقوله تعاىل 
أَتخشونهم فَاللَّه أَحق أَن تخشوه ِإن      { :تكونوا خائفني منهم، ولذلك يقول تبارك وتعاىل      

 ِمِننيؤم م١٣: التوبة[} كُنت.[    
ـ                 شر وهنا يلفت احلق سبحانه نظر املؤمنني إىل أم إن كانوا أمام حالني، خشية مـن الب

وألنكم إذا  . وإيذائهم، وخشية من اهللا، فاألحق باخلشية هو األشد واألعظم واألدوم عقاباً          
وإذا كنت بني اختيـارين فأنـت   . ما قارنتم قوة هؤالء بقوة اهللا، فاهللا أحق باخلشية قطعاً        

تقدم على أخف الضررين، فكيف خياف املؤمنون ما ميكن أن يصيبهم على أيدي الكفار؟              
  .ما يصيبهم من اهللاوال خيشون 

وأوضح اهللا سبحانه وتعاىل أنه ال خشية من الكفار يف آية أخرى من ذات السورة، هـي                 
قُلْ هلْ تربصونَ ِبنآ ِإالَّ ِإحدى الْحسنييِن ونحن نتربص ِبكُم أَن يِصيبكُم            { :قوله سبحانه 

ِبأَي ِعنِدِه أَو نذَاٍب مِبع ونَ اللَّهصبرتم كُمعا مواْ ِإنصبرا فَت٥٢: التوبة[}ِدين.[  
وهكذا أزال احلق سبحانه وتعاىل اخلوف من نفوس املؤمنني، فماذا سيحدث لكـم مـن               

} : وقولـه تعـاىل   . جنود الكفر؟ إما أن تستشهدوا فتدخلوا اجلنة وإمـا أن تنتـصروا           
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  مهنوشخـم         : اهاستفهام استنكاري معن  { أَتما كان يصح أبدا أن ختشوهم وختافوهم؛ أل
لو كانوا أقوى منكم وتغلبوا عليكم فزمت بالشهادة، ولو كانوا أضعف مـنكم وتغلبـتم               

وكالمها أمر مجيل محبب لنفوس املؤمنني باهللا حيدث تثبيتا لقلـوم           . عليهم فزمت بالنصر  
  .وأقدامهم يف مواقف القتال والرتال

فَاللَّه أَحق أَن تخـشوه ِإن كُنـتم        { :حانه وتعاىل باحلكم النهائي فيقول    مث يأيت احلق سب   
  ِمِننيؤراجعوا إميانكم، فإن كنتم مؤمنني باهللا فـأنتم راغبـون يف           : أي].١٣: التوبة[} م
وإن كنتم مؤمنني باهللا القادر القوي القهار فأنتم تعرفون اهللا وقدرته وقوته، وهي             . الشهادة

فإما أن تنتصروا عليهم فتكون لكم فرحة النصر، وإما االستشهاد          . تقارن بالقوة البشرية  ال  
إمـا أن   : وبلوغ اجلنة، وكلتا النتيجتني خري، أما ما يصيب الكفار فهو ينحصر يف أمرين            

  .يصيبهم اهللا بعذاب بأيدكم، وإما أن يصيبهم بعذاب من عنده
ر، جند أن اجلانب الفائز هم املؤمنون، سـواء         إذن ففي أي معركة يدخلها اإلميان مع الكف       

واخلاسر يف أي حال هم الكفار؛ ألم إمـا أن يعـذبوا بأيـدي              . استشهدوا أم انتصروا  
وهكـذا وضـع اهللا     . املؤمنني، وإما أن يأتيهم عذاب من اهللا تعاىل يف الدنيا أو يف اآلخرة            

 الكفار، فال تولوهم األدبار أبدا      املقاييس اليت ترتع اخلشية من نفوس املؤمنني يف قتاهلم مع         
ويقول . يف أي معركة؛ ألنه مهما كربت قوة الكفار املادية، فقوة احلق تبارك وتعاىل أكرب             

  ].٢٤٩: البقرة[}كَم من ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً كَِثريةً ِبِإذِْن اللَِّه { :املوىل سبحانه
  

ادية، فهذه خشية ال حمـل هلـا يف قلـوب           وهكذا ال حيسب حساب للفارق يف القوة امل       
  .املؤمنني يف جانب اإلميان؛ ألن اهللا مع الذين آمنوا

قَاِتلُوهم يعذِّبهم اللَّـه    { : مث يؤكد احلق سبحانه وتعاىل حثه للمؤمنني على القتال فيقول         
  }) ١٤( مؤِمِنني ِبأَيِديكُم ويخِزِهم وينصركُم علَيِهم ويشِف صدور قَوٍم

قَاِتلُوهم { يف اآلية السابقة كانت حثا للمؤمنني على القتال، و          } فَقَاِتلُواْ  { : وقوله تعاىل 
الثانية اليت يف هذه اآلية؛ للتحريض والترغيب يف القتال، وأمر إميـاين للمـؤمنني بـأن       } 

احلكمة مـن األمـر بالقتـال       مث يأيت املوىل سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية ب        . يقاتلوا الكفار 
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إذا كان اهللا يريد أن يعذم فلماذا ال يـأيت          : ونتساءل} يعذِّبهم اللَّه ِبأَيِديكُم    { : فيقول
  بآية من عنده ختضعهم للعذاب؟

حدث كوين هـو الـذي      : لو انتصر املؤمنون حبدث كوين غري القتال لقال الكفار        : نقول
 أن ينهزم هؤالء الكفار بأيدي املؤمنني؛ ألن الكفـار          ويشاء اهللا سبحانه وتعاىل   . نصرهم

ماديون ال يؤمنون إال باألمر املادي، ولو أم كانوا مؤمنني باهللا النتهت املسألة، ولكن اهللا               
سبحانه وتعاىل يريد أن يِري الكفار بأس املؤمنني لتمتلىء قلوم هيبة وخوفاً من املؤمنني،              

حتدثهم أنفسهم بأن جيترئوا على اإلميان وعلى الدين أو أن          وحيسبوا هلم ألف حساب، فال      
  .يستهينوا باملؤمنني
ويف آيـة  .}قَاِتلُوهم يعذِّبهم اللَّه ِبأَيـِديكُم    { : إن احلق هنا يأمر فيقول    : ولقائل أن يقول  

  ].٣٣: األنفال[}وما كَانَ اللَّه ِليعذِّبهم وأَنت ِفيِهم { :أخرى يقول
وسبحانه وتعـاىل   . لقد نزلت اآليتان يف الكفار    : ونقول. فكيف يثبت اهللا العذاب وينفيه؟    

قاتلوهم تعذبوهم بأيديكم الختلـف     : ولو قال } قَاِتلُوهم يعذِّبهم اللَّه ِبأَيِديكُم     { : يقول
ـ    : املعىن، ولكن اآليتني تثبت إحدامها العذاب واألخرى تنفيه، ونقول         ة، إن اجلهـة منفك

ال يرتل اهللا تعاىل عليهم عـذابا       : أي} وما كَانَ اللَّه ِليعذِّبهم وأَنت ِفيِهم       { : فقوله تعاىل 
وِإذْ قَالُواْ اللَّهم ِإن كَانَ هـاذَا      { :من السماء ما دمت فيهم، وقد وضح هذا يف قوله تعاىل          

وما كَانَ اللَّـه    * رةً من السمآِء أَِو ائِْتنا ِبعذَاٍب أَِليٍم        هو الْحق ِمن ِعنِدك فَأَمِطر علَينا ِحجا      
  ].٣٣-٣٢: األنفال[}ِليعذِّبهم وأَنت ِفيِهم وما كَانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغِفرونَ 

فـرد  فقد سبق أن طلب الكفار عذابا من السماء يرتل عليهم إن كان القرآن هو احلـق؛                 
احلق سبحانه وتعاىل بأنه ال يعذم ما دام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فـيهم؛ ألنـه                  

ولكن عدم تدخل السماء بالعذاب بعد بعث رسول اهللا بالرسالة، ال           . أرسله رمحة للعاملني  
وائتمن سبحانه املؤمنني على نصرة منهجه ودينه     . يعين أن العذاب قد انتهى بالنسبة للكفار      

ألن العذاب مـن    . ولكن العذاب يتم باألسباب األرضية، وال يوجد تناقض       . هموهو مع 
السماء قد يكون استئصاال لكل الكافرين؛ صغارا وكبارا، كأن يغرقهم الطوفان، أو تأيت             
الصيحة فتبيدهم عن آخرهم، أو جتيئهم ريح صرصر عاتية تدمرهم، أو تصيبهم الرجفـة              



 ٨٦

قى أحد من الكفار، ولكن القتـال البـشري ال          فتجمدهم، ويف كل هذه احلاالت ال يب      
يقضي على الكفار ائيا، فاإلسالم مينعنا من قتال النساء والصبيان، ومن قتال الـذين مل               

  .يقاتلونا
إذن فالعذاب بعد رسالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس عذاب استئصال وإبادة كما               

    .كان يف األمم السابقة
وتعاىل قد عذَّب األمم السابقة بتلك الوسائل، فكان على الرسول          ونعلم أن احلق سبحانه     

من السابقني على رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم أن يبلغ الرسـالة، وإن مل يـؤمن                  
ولكن احلق تبارك وتعاىل أمر     . قومه برسالته تتدخل السماء ضدهم بألوان العذاب السابقة       

ده أن تدعو لدين اهللا، وتؤدب من خيتصم اإلميان،         حممدا صلى اهللا عليه وسلم وأمته من بع       
ويدخل يف عداوة مع املؤمنني فمنهم من يفر أو يقع يف األسر ويبقى الطفل واملـرأة دون                 

  .تعذيب
 }      ِزِهمخيو ِديكُمِبأَي اللَّه مهذِّبعي موما الفـرق بـني العـذاب       ].١٤: التوبة[} قَاِتلُوه

حدا له ِكبر وجلَد، وإن أصابه العذاب فهو يتحمله وال يظهـر            قد جند وا  : واخلزي؟ نقول 
الفزع أو اخلوف أو الضعف، ومينعه كربياؤه الذايت من أن يتأوه، وملثل ذلك هناك عذاب               
آخر هو اخلزي، واخلزي أقسى على النفس من العذاب؛ ألن معناه الفضيحة، كأن يكون              

، مثل فتوة احلي، مث يأيت شاب ويدخل معه         هناك إنسان له مهابة يف احلي الذي يسكن فيه        
يف مشاجرة أمام الناس ويلقيه على األرض، هذا اإللقاء ال يعذبه وال يؤمله، وإمنـا خيزيـه                 
ويفضحه أمام الناس، حبيث ال يستطيع أن يرفع رأسه بني الناس مرة أخرى، واخلزي هنـا                

ار بأيدي املؤمنني فقط، بل     وال يريد سبحانه أن يعذب الكف     . أشد إيالما لنفسه من العذاب    
وجاء احلـق سـبحانه     . يريد هلم االفتضاح أيضا، حبيث ال يستطيعون أن يرفعوا رءوسم         

  ].١٤: التوبة[{ وينصركُم علَيِهم } :وتعاىل بنتيجة ثالثة هلذا القتال فقال
}  إذن   .وعلى هذا فعندما يقاتل املؤمنون الكفار يصيب الكفار العذاب واخلزي واهلزميـة           

    ِديكُمِبأَي اللَّه مهذِّبعمرحلة،  { ي {  ِزِهمخيو }    مرحلة ثانية ، {     ِهملَـيع كُمرـصنيو }
  :مرحلة ثالثة، مث تأيت املرحلة الرابعة
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 { ِمِننيؤٍم مقَو وردِف صشيو }]١٤: التوبة.[  
يف قتاهلم مع الكفار سيشفي صدور      أن النصر الذي سيحققه املؤمنون بعون اهللا تعاىل         : أي

املؤمنني الذين استذهلم الكفار واعتدوا عليهم، فكأن هذا النصر يشفي الداء، الذي مـأل              
خيرج الغيظ واالنفعـال احملبـوس يف       : صدور أولئك املؤمنني، ويذهب غيظ قلوم، أي      

لنـصر  الصدور، فكأن قتال املؤمنني للكفار ال حيقق فقط العذاب واخلـزي للكفـار وا             
 قلوب املؤمنني اليت مألها األمل والغيظ من سـابق  - أيضا -للمؤمنني عليهم، ولكنه يعاجل   

: لذلك يقول احلق سبحانه وتعاىل    . اعتداء الكفار عليهم وحماولتهم إذالهلم وأخذ حقوقهم      
 } ِليمع اللَّهاُء وشي نلَى مع اللَّه وبتيو ظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبيو ِكيم١٥(ح ({  

وهكذا يرى الذين غدروا بالعهد وتعاونوا ضد أنصار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،               
 كمـا   -والشفاء  . يرون انتقام اهللا تعاىل هلم، فتشفي صدور املؤمنني ويذهب منها الغيظ          

 إمنا يكون من داء، والدواء ضرورة للشفاء، وكأن انتقام اهللا عز وجل فيه شـفاء                -نعلم  
ر املؤمنني من كفار قريش الذين أعانوا أبناء بكر على أبناء خزاعة حلفـاء سـيدنا                لصدو

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيعذم اهللا بأيديكم، وينصركم عليهم، وخيزيهم سبحانه             
  .وتعاىل

 رغم تعذيبه هلم، وتشديد النكري عليهم، إال أنه يفتح باباً           - سبحانه وتعاىل    -ونلمس أنه   
 وهي مسألة ال يقدر عليها إال رب حكيم؛ ألن الكل عبيد له؛ مؤمنهم وكافرهم،               للتوبة،

هو خالقهم، وسبحانه يغار على صنعته، فبعد أن يشتد عليهم بالعذاب واخلزي، ويـشفي        
ذا صدور القوم املؤمنني، بعد ذلك يفتح باب التوبة، وذا يعطي املؤمنني قـوة مساحـة          

{ : على هؤالء إن جاءوا تائبني مؤمنني فيقول سبحانه وتعاىل         إميانية، فال يصطحبوا التعايل   
 ِكيمح ِليمع اللَّهآُء وشن يلَى مع اللَّه وبتي١٥: التوبة[} و.[  

أنه سبحانه يعلم كل متطلبات األحكام، ولكل أمر عنده حكمة، فالقتـال أراده اهللا              : أي
 ملنع متادي الكفار وطغيـام يف الـشر؛ ألن   عز وجل ِليدك به جربوم، والتوبة حكمتها   

مشروعية التوبة هي رمحة من احلق سبحانه وتعاىل خبلقه، ولو مل يشرع اهللا التوبة لقال كل              
ما دامت ال توجد توبة، وما دام مصريي إىل النار، فآلخذ من الدنيا             : من يرتكب املعصية  
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اإلفساد؛ ألنه يـرى أن مـصريه       ما أستطيع، وبذلك يتمادى يف الظلم ويزيد يف الفساد و         
واحد ما دامت ال توجد توبة، ولكن تشريع التوبة جيعل الظامل ال يتمادى يف ظلمه، وذا                
حيمي اهللا اتمع من شروره، وجيعل يف نفسه األمل يف قبول اهللا لتوبته والطمع يف أن يغفر                 

وب واملعاصي؛ ويف هذا محايـة      له؛ فيتجه إىل العمل الصاحل علَّه يكفِّر عما ارتكبه من الذن          
  .للناس ومنع النتشار الظلم والفساد

إذن فالقتال له حكمة، والتعذيب له حكمة، واخلزي له حكمة، والتوبـة هلـا حكمـة،                
وسبحانه وتعاىل حني يعاقب، إمنا يعاقب عن حكمة، وحني يقبل التوبة فهو يقبلها عـن               

  ٤٩."حكمة
وأقرب ما كان من    . كث لإلميان ، ونقض للعهود    إن تاريخ املشركني مع املسلمني كله ن      " 

 -ولقد قبـل    .  يف احلديبية  - صلى اللّه عليه وسلم      -هذا نقضهم لعهدهم مع رسول اللّه       
 ما حسبه بعض أفاضـل      - بإهلام من ربه وهداية      - من شروطهم    -صلى اللّه عليه وسلم     

  .هووىف هلم بعهده أدق ما يكون الوفاء وأمسا! أصحابه قبوال للدنية
كمـا  .. ولكنهم هم مل يفوا ، وخاسوا بالعهد بعد عامني اثنني ، عند أول فرصة سنحت        

 من قبل يف مكـة      - صلى اللّه عليه وسلم      -أن املشركني هم الذين مهوا بإخراج الرسول        
  .وبيتوا أمرهم يف النهاية على قتله قبل اهلجرة

م على دمه ومالـه حـىت لكـان         وكان هذا يف بيت اللّه احلرام الذي يأمن فيه القاتل منه          
أما حممد رسول اللّه ، الداعي إىل       . الواحد يلقى قاتل أخيه أو أبيه يف احلرم فال ميسه بسوء          

اهلدى واإلميان وعبادة اللّه وحده ، فلم يرعوا معه هذه اخلصلة ومهوا بإخراجه مث تـآمروا                
م مما يتحرجون منه ويتذممون     على حياته وبيتوا قتله يف بيت اللّه احلرام ، بال حترج وال تذم            

. كذلك كانوا هم الذين مهوا بقتال املسلمني وحرم يف املدينـة   ! .. مع أصحاب الثارات  
 على مالقاة املسلمني بعد أن جنت القافلـة الـيت           - بقيادة أيب جهل     -فهم الذين أصروا    

وكلها .. لك  مث مجعوا هلم يف حنني كذ     . خرجوا هلا مث قاتلوهم بادئني يف أحد ويف اخلندق        
وال «: وقائع حاضرة أو ذكريات قريبة وكلها تنم عن اإلصرار الذي يصفه قول اللّه تعاىل               

                                                 
  )١٢٣٥ ( / - الشعراوي تفسري - ٤٩
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كما تنم عن طبيعة العالقة بني      » يزالُونَ يقاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن استطاعوا       
  .. ال يعبد إال اللّه املعسكر الذي يعبد آهلة من دون اللّه جتاه املعسكر الذي

وحني يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات واملواقف واألحداث ، يف هذه             
  ..» أَتخشونهم؟«: اللمسات السريعة العميقة اإليقاع يف قلوب املسلمني ، خياطبهم 

! بفإم ال يقعدون عن قتال املشركني هؤالء إال أن تكون هي اخلشية واخلوف والتـهي              
فَاللَّه أَحق أَنْ تخشوه ،     «: ويعقب على السؤال مبا هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال           

ِمِننيؤم متِإنْ كُن «..  
فإذا كانوا خيشون املشركني    . فاملؤمن ال خيشى إال اللّه    . إن املؤمن ال خيشى أحدا من العبيد      

وإن !  أن يكون لغريه يف قلوب املؤمنني مكان       فاللّه أحق باخلشية ، وأوىل باملخافة وما جيوز       
وهـم  .. مشاعر املؤمنني لتثور وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقـائع واألحـداث            

وهم يـستعرضون نكـث     .. يذكرون بتآمر املشركني على نبيهم صلى اللّه عليه وسلم          
وا يف  املشركني لعهودهم معهم وتبييتهم هلم الغدر كلما التمسوا منهم غـرة ، أو وجـد              

ويف .. وهم يتذكرون مبادأة املشركني هلم بالعداء والقتال بطرا وطغيانـا           . موقفهم ثغرة 
قاِتلُوهم يعذِّبهم اللَّه ِبأَيِديكُم ويخِزِهم ،      «: غمرة هذه الثورة حيرض املؤمنني على القتال        
 ِمِننيؤٍم مقَو وردِف صشيو ِهملَيع كُمرصنيوظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبيو ، «..  

قاتلوهم جيعلكم اللّه ستار قدرته ، وأداة مشيئته ، فيعذم بأيديكم وخيزهم باهلزمية وهـم               
يتخايلون بالقوة ، وينصركم عليهم ويشف صدور مجاعة من املؤمنني ممن آذاهم وشردهم             

زمية الباطل ، وتـشريد     يشفها من غيظها املكظوم ، بانتصار احلق كامال ، وه         . املشركون
  ..املبطلني 

» ويتوب اللَّه على من يشاءُ    «: وليس هذا وحده ولكن خريا آخر ينتظر وثوابا آخر ينال           
..  

فانتصار املسلمني قد يرد بعض املشركني إىل اإلميان ، ويفتح بصريم على اهلدى حـني               
ؤيدهم ، ويرون آثار اإلميان يف      يرون املسلمني ينصرون ، وحيسون أن قوة غري قوة البشر ت          

 وعندئذ ينال املسلمون ااهدون أجر جهادهم ، وأجـر  - وهذا ما كان فعال  -مواقفهم  
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: هداية الضالني بأيديهم وينال اإلسالم قوة جديدة تضاف إىل قوته ؤالء املهتدين التائبني              
»  ِكيمح ِليمع اللَّهحكيم يقدر نتائج األعمـال  . ماتعليم بالعواقب املخبوءة وراء املقد .»و

  .واحلركات
إن بروز قوة اإلسالم وتقريرها ليستهوي قلوبا كثرية تصد عن اإلسـالم الـضعيف ، أو                

وإن الدعوة إىل اإلسالم لتختصر نصف الطريق حني تكون         . اإلسالم اهول القوة والنفوذ   
لى أن اللّه سبحانه وهـو      ع.اجلماعة املسلمة بادية القوة ، مرهوبة اجلانب ، عزيزة اجلناب         

يريب اجلماعة املسلمة باملنهج القرآين الفريد مل يكن يعدها وهـي يف مكـة قلـة قليلـة                  
هـو  : ومل يكن يأمرها إال أمرا واحـدا  . هو اجلنة: مستضعفة مطاردة ، إال وعدا واحدا  

فلما أن صربت وطلبت اجلنة وحدها دون الغلب ، آتاها اللّه النـصر وجعـل               .. الصرب  
ذلك أن الغلب والنصر عندئذ مل يكن هلا ولكن لدينـه     . رضها عليه ويشفي صدورها به    حي

  ٥٠..وإن هي إال ستار لقدرته . وكلمته
  ـــــــــــــ

                                                 
  )١٦١١ / ٣ (-ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٠
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   الغنائم لنا دون غرينا من األمم السابقةحلُّ
  

ِللرسـوِل وِلـِذي الْقُربـى    واعلَموا أَنما غَِنمتم ِمن شيٍء فَأَنَّ ِللَِّه خمسه و   { : قال تعاىل   
والْيتامى والْمساِكِني وابِن السِبيِل ِإنْ كُنتم َآمنتم ِباللَِّه وما أَنزلْنا علَى عبِدنا يوم الْفُرقَـاِن               

 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهاِن وعمقَى الْجالْت مو٤١/األنفال[} ) ٤١(ي[  
. يبين اُهللا تعالَى ِفي هِذِه اآليِة طَِريقَةَ ِقسمِة املَغاِنِم الِتي يغنمها املُسِلمونَ ِفـي احلَـرِب                  

أَما الفَيُء فَهو ما أُِخذَ ِمنهم      . والغِنيمِة ِهي املَالُ املَأْخوذُ ِمن الكُفَّاِر ِبِإجياِف خيٍل وِركَاٍب          
كَـاَألمواِل  : أَي بدوِن حرٍب أَو ِبدوِن خروِج جيوِش املُسِلِمني إلَى اَألعداِء           (  ذَِلك   ِبغيِر

 ِو ذَِلكحناِج واخلَرو ، ماِرٍث لَهونَ وا دهنونَ عوتمي ا ، أَوهلَيونَ عاِلحصالِتي ي. (  
ا املُؤِمنونَ أَنَّ كُلَّ ما غَِنمتموه ِمن الكُفَّاِر املُحاِرِبني فَـاجعلُوا           اعلَموا يا أَيه  : يقُولُ تعالَى   

كَالدعوِة ِلِإلسالَِم وِإقَامِة   : أوالً خمسه ِهللا تعالَى ِلينِفق ِفيما يرِضيِه ِمن مصاِلِح الديِن العامِة            
   ِة الكَعارِعماِئِرِه ، وعٍة            شنةَ سداِئِه مِنسفِْسِه وِلن هتوِل ِكفَايسِللر هطُوا ِمنأع ِتها ، ثُموِكسِة وب

ذَِلك �  وقَد خص الرسولُ ( ، ثُم أعطُوا ِمنه ذَِوي القُربى ِمن أهِلِه وعِشريِتِه نسباً ووالًء 
، ثُم املُحتاِجني ِمن ساِئِر املُسِلِمني ، وهم اليتامى         ) طَِّلِب املُسِلِمني   ِببِني هاِشٍم وبِني أَِخيِه املُ    

وهذا اخلُمس يدفَع ِلإلماِم    ) . وهو املُجتاز الِذي نِفدت نفَقَته      ( واملَساِكني ، وابن السِبيِل     
  . الوجوِه املُبينِة ِفي اآليِة ِليصِرفَه ِفي) بعد الرسوِل ( 

  .ِإنَّ النص عام يعم اَألغِْنياَء ِمن اَأليتاِم والفُقَراَء :  وِقيلَ - هم أَيتام املُسِلِمني -واليتامى 
  .هم  هم املُحتاجونَ الِذين الَ يِجدونَ ما يسدونَ ِبِه خلَّت-املَساِكِني 

أَي املَسافَةُ الِتي يباح ِفيها قَصر      (  هو املُساِفر أَو املُريد السفَر مسافَةَ القّصِر         -وابِن السِبيِل   
  .ولَيس لَه ما ينِفقُه ِفي سفَِرِه ) الصالَِة 

ني فَاعلَموا ذَِلك ، واعملُوا ِبِه ، ِإنْ كُنتم آمنـتم           أَما اَألخماس اَألربعةُ الباِقيةُ فَِهي ِللْمقَاِتلِ     
ِمن آياِت التثِْبيِت واملَدِد يوم الفُرقَـاِن  �  ِباِهللا حقّاً ، وآمنتم ِبما أَنزلْنا علَى عبِدنا محمٍد 
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مياِن والكُفِْر ، وهو اليوم الِذي الْتقَى ِفيِه جمعكُـم          الِذي فَرقْنا ِفيِه بين احلَق والباِطِل ، واإلِ       
  ٥١.مع جمِع املُشِرِكني ِببدٍر ، واُهللا عِظيم القُدرِة علَى كُلِّ شيٍء 

أما املغامن اليت سيغنمها املسلمون فيما بعد ، فهى عن بالء وعمل ظاهرين منهم ، حيث                " 
م ـ بعد بدر ـ ىف لقاء العدو ، دون أن يلتفتوا إىل أمـداد مـن     يستقلّ املسلمون بأمره

، وإن كان تأييد اللّه وعونه هلم غـري         » بدر  « املالئكة تقاتل معهم ، كما رأوا ذلك ىف         
فهذه املغامن اليت غنمها املسلمون يوم بدر أقرب إىل األنفال منـها إىل     .. منقطع عنهم أبدا    

ليذكر املسلمون ذه التسمية ما كـان      » أنفاال  « سبحانه وتعاىل   املغامن ، وهلذا مساها اللّه      
  .للّه من فضل عليهم فيها

واعلَموا أَنما غَِنمتم ِمن شيٍء فَأَنَّ ِللَِّه خمسه وِللرسوِل وِلِذي الْقُرىب           « : وإذن فقوله تعاىل    
: يس ناسخا ملا جاء ىف أول السورة ىف قوله تعاىل           ل.. »والْيتامى والْمساِكِني وابِن السِبيِل     

.. كما يقول بذلك أكثر املفـسرين       .. »يسئَلُونك عِن الْأَنفاِل قُِل الْأَنفالُ ِللَِّه والرسوِل        « 
فهذه اآلية تقرر حكما ىف شأن الغنائم ، أما آية أول األنفال ، فهى خاصة حبكم األنفـال                 

واألنفال ـ كما قلنا ـ هى   .وإذن فال تناسخ بني اآليتني.. واألنفال وفرق بني الغنائم .. 
اليت تقع ليد املسلمني من غري قتال ، أو بقتال مل يكونوا فيه إال مظهرا ختتفى وراءه يد اللّه                   

  .اليت تكتب هلم النصر ، ومتنحهم الغلب
فكان ما يقـع     .. وهلذا ، فقد ظلّ حكم األنفال قائما ، إىل جوار احلكم اخلاص بالغنائم            

وما يقع هلم مـن     .. يكون أمرها للّه ولرسول اللّه      » أنفال  « للمسلمني من غري بالء هو      
اآلية .. واعلَموا أَنما غَِنمتم ِمن شيٍء      « : غنائم فهو على احلكم الذي بينته اآلية الكرمية         

  .واليت سنعرض لشرحها بعد قليل» 
لنىب واملسلمني من غري قتال ، وذلك بعد أن سار إليهم النىب            ففى غزوة خيرب سلّم اليهود ل     

واملسلمون بعد صلح احلديبية ، فلما استشعروا اهلزمية واهلالك أعطوا يدهم واستـسلموا             
وقد اعتربت مغـامن    .. »ِإنا فَتحنا لَك فَتحاً مِبيناً      « : وىف هذا نزل قوله تعاىل      .. صاغرين  

وىف هذا يقـول  .. د الرسول ، ينفقها فيما أمره اللّه به أن ينفقها فيه خيرب أنفاال ، كلها لي    

                                                 
  )١٢٠٢ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٥١
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علَيـِه ِمـن خيـٍل وال        » ١« وما أَفاَء اللَّه على رسوِلِه ِمنهم فَما أَوجفْتم         « : اللّه تعاىل   
  .» شيٍء قَِدير ِركاٍب ولِكن اللَّه يسلِّطُ رسلَه على من يشاُء واللَّه على كُلِّ

ما أَفاَء اللَّه على رسوِلِه ِمن أَهِل الْقُرى فَِللَّـِه وِللرسـوِل            « : مث يقول سبحانه بعد هذا      . 
وِلِذي الْقُرىب والْيتامى والْمساِكِني وابِن السِبيِل كَي ال يكُونَ دولَةً بين الْأَغِْنياِء ِمنكُم ومـا     

وا آتاكُمهتفَان هنع هاكُمما نو ذُوهولُ فَخساحلشر : ٧ ـ ٦(»  الر.(  
فقد جعل اللّه سبحانه الفيء هنا كلّه للّه وللرسول ولذى القرىب واليتامى واملساكني ، ومل               

نعود بعـد   .. جيعل فيه نصيبا مفروضا للمجاهدين ، حيث مل تقع حرب ، ومل يكن قتال               
  :هذا إىل شرح اآليات 

واعلَموا أَنما غَِنمتم ِمن شيٍء فَأَنَّ ِللَِّه خمسه وِللرسوِل وِلـِذي الْقُـرىب             « : فقوله تعاىل   
هو بيان حلكم اللّه ىف الغنائم اليت يغنمها ااهـدون          » والْيتامى والْمساِكِني وابِن السِبيِل     

ولو كان القتال حلـسام     .. مثرات جهادهم   فهى مثرة عاجلة من     .. بسيوفهم ىف القتال    
لكانت هذه املغامن كلها أليديهم ، وأما وهم إمنا يقاتلون حلساب اإلسـالم ، وإلعـالء                
كلمة اللّه ، فقد وجب أن يكون للّه حق ىف هذه املغامن ، بل وجب أن تكون هذه املغامن                   

له على ااهدين ، فعجل هلـم  ولكن اللّه ـ سبحانه وتعاىل ـ عاد بفض  .. كلّها حقّا للّه 
هذه الثمرة من جهادهم ، وجعلها حظّا مشاعا بينهم ، بعد أن خيرج منها اخلمس الـذي                 

  .هو للّه ولرسوله ولذى القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل
ولـذى  .. للّه ولرسـول    : اخلمس  :فاملغامن اليت يغنمها ااهدون ىف القتال تقسم هكذا         

  ..وابن السبيل .. واملساكني ..  واليتامى ..القرىب 
  :فهذا اخلمس من الغنائم موزع على مخسة أقسام 

من بىن  .. وقسم لذوى القرىب من رسول اللّه       .. وما كان للّه فهو لرسول اللّه       .. قسم للّه   
  ..وثالثة أقسام للفقراء واملساكني وابن السبيل .. عبد املطلب وبىن هاشم 

س الباقية من املغامن بعد خمرج هذا اخلمس منها ، فهى للمجاهدين الـذين              أما أربعة األمخا  
  ..لكل مقاتل سهم .. تقسم بالسوية بينهم .. قاتلوا على تلك الغنائم 
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وىف التسوية بني ااهدين ، مع اختالفهم ىف القوة والضعف ، حيث يكون فـيهم مـن                 
ن ذلك بكـثري ـ ىف هـذه    يرجح بعشرات األبطال ، على حني يكون فيهم من هو دو

التسوية احتفاء باجلهاد من حيث هو جهاد ، وتكرمي للمجاهدين من حيث هم على نيـة                
فهذا هو الذي حيكم الناس ىف هـذا        .. اجلهاد ، وىف ميدان القتال ، ومعرض االستشهاد         

 أما فضل بعض ااهدين على بعض ىف البأس والقوة ، والنكاية بالعدو ، فـذلك              .. اال  
ـ وإن كان له حسابه وجزاؤه ـ إال أنه ال يصح أن يكون باملكان الـذي جيعـل مـن     

فهم مجيعا على درجة واحدة ، مع تلـك النيـات الـيت             .. ااهدين درجات ، ومنازل     
انعقدت منهم على اجلهاد ، ومع هذا املوقف الذي واجهوا فيه االستشهاد ىف سبيل اللّـه                

ني شىء من هذا ، بل ربما كان ذلـك مـن أقويـائهم    وقد وقع ىف نفس بعض املسلم ..
حني نظر بعض األقوياء فرأوا أن ىف التـسوية بينـهم وبـني             .. وضعفائهم على السواء    

الضعفاء ىف الغنائم غبنا هلم من اجلانب املادى ، الذي ربما ينسحب على األجر األخروى               
فيه مع األقويـاء ، فوقـع ىف        على حني نظر الضعفاء إىل حظّهم املادى الذي تساووا          .. 

أنفسهم أن ذلك ربما ال ينسحب على حظهم األخروى ، فال يكون هلـم مـن اجلـزاء              
  ..!األخروى ما إلخوام األقوياء 

الرجـل  ..يا رسول اللّـه     : قلت  : روى أمحد ىف مسنده عن سعد بن أىب وقاص ، قال            
!  ثكلتك أمك ابن أم سعد     «: ؟ فقال   .. سهمه وسهم غريه سواء     .. يكون حامية القوم    

  .»وهل ترزقون وتنصرون إال بضعفائكم ؟ 
مث كان من عمل الرسول بعد أن اتصل التحام املسلمني باملـشركني أن جعـل للفـارس            

وذلـك ليـستحثّ   ..أما الراجل فله سهم واحـد       .. له سهم ، ولفرسه سهم      : سهمني  
 سالحا عامال منـهم ىف اجلهـاد ،         املسلمني على اقتناء اخليل ، وإعدادها للقتال ، لتكون        

وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة وِمن ِرباِط الْخيِل ترِهبونَ ِبـِه            « : وهلذا جاء قوله تعاىل     
    كُمودعاللَِّه و ودـ جاء قوله تعاىل هنا منبها إىل قيمة اخليل ، وملفتا النظر إىل آثارها              » ع

حلرب ، وأا ـ وعليها فرساا ـ مصدر رهبة ، ومثار فزع ورعب للعدو ،   ىف ميدان ا
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األمر الذي إن حتقق للمسلمني ىف عدوهم كان أول ضربة ، يصيبون ا العدو ىف مقاتلـه                 
..  

هذا ، وقد اختلف ىف اخلمس الذي كان للرسول ، مع اخلمس الذي كان لقرابته ، ممـا                  
وذلك بعد وفاة الرسـول     .. م الذي توزع إىل مخسة أمخاس       جعله اللّه هلما ىف مخس الغنائ     

  .صلوات اللّه وسالمه عليه
  ..أما مخس الرسول ، فهو مخس اللّه الذي أضافه اللّه سبحانه إىل رسوله 

.. وعلى هذا يضاف هذا اخلمس إىل ثالثة األمخاس اليت لليتامى واملساكني وابن الـسبيل               
 بكر رضى اللّه عنه عليهم بعد وفاة الـنىب ، واعتـربه   وأما مخس ذوى القرىب فقد أباه أبو   

فقد كان النىب ينفق منه على ذوى قرابته ، فلما توفّى ـ صلوات اللّه وسـالمه   .. مرياثا 
حنن معاشر األنبياء « : عليه ـ مل يكن لذوى قرابته حق فيه ، عمال بقول الرسول الكرمي  

  .»ما تركناه صدقة .. ال نورث 
رضى اللّـه عنـهم ،      ..  ذا بعد أىب بكر ، كما أخذ به عثمان ، مث على              وقد أخذ عمر  

وإن كـان   .. وأىب على كرم اللّه وجهه أن خيرج على ما سار عليه اخللفاء الراشدون قبله               
من رأيه ـ كاجتهاد له ـ أن مخس ذوى القرىب حق هلم بعد الرسول ، كما هو حق هلم   

م الشافعي ، وبعض األئمة ، كما أنه هو الرأى املعتمـد            وذا الرأى أخذ اإلما   . ىف حياته 
  .عند الشيعة

ِإنْ كُنتم آمنتم ِباللَِّه وما أَنزلْنا على عبِدنا يوم الْفُرقاِن يوم الْتقَى الْجمعاِن             « : وقوله تعاىل   
      ٍء قَِديريلى كُلِّ شع اللَّهاهدون من اللّـه      هو توكيد لتلك الدعوة اليت      .. »ودعى إليها ا

مخس هذه الغنائم ، للّه وللرسول ، ولذى القـرىب ،           .. سبحانه ، بأن جيعلوا مما يغنمون       
  ..واليتامى ، واملساكني ، وابن السبيل 

فإن من  .. فهذا احلكم الذي قضى به اللّه سبحانه ، هو دعوة منه سبحانه إىل من آمن به                 
أحكامه راضيا مطمئنا ، ال يطوف بنفسه طائف من الضيق أو           شأن من آمن باللّه أن يتقبل       

  ..احلرج 
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واإلسالم حريص أشد احلرص على سالمة نفوس ااهدين ، وتصفيتها من أية شائبة تعلّق              
ا ىف هذا املوطن ، الذي ينبغى أن يكون املسلم فيه ، على والء مطلق للقضية اليت يقاتل                  

 العني من أجلها ، األمر الذي ال يتحقق إذا تسرب إىل            ىف سبيلها ، ويستشهد راضيا قرير     
  .النفوس شىء من دخان الضيق أو الشك

وهلذا ، فإن من تدبري احلكيم العليم ىف هذا ، أنه بعد أن شد املؤمنني إىل اإلميـان الـذي                    
وصلهم باللّه ، وأقامهم على اجلهاد ىف سبيله ـ ذكّرهم مبا ميدهم به من أمـداد عونـه    

، وهم ىف مواجهة العدو ، وىف ملتحم القتال معه ، وأنهم إمنا ينتـصرون علـى                 ونصره  
فإن نسوا هذا فليذكروا ما أنزل اللّه على عبده         .. أعدائهم بتلك األمداد اليت ميدهم اللّه ا        

بـني اإلميـان    .. أي يوم بدر ، حيث كان يوما فارقا بني احلق والباطل            » يوم الْفُرقاِن   « 
فقد شهد املسلمون   .. مجع املسلمني ، ومجع الكافرين      » يوم الْتقَى الْجمعاِن    «  .. والكفر

ىف هذا اليوم كيف كانت أمداد السماء تترتل عليهم ، وكيف كانت آثار هذه األمداد ىف                
ه ال يعجزه شىء ، فإن بيد     » واللَّه على كُلِّ شيٍء قَِدير      « .. عدوهم ، وىف دحره وهزميته      

يعز من يشاء ويذل من يشاء ، وينصر من يشاء : ـ سبحانه وتعاىل ـ مقاليد كل شىء  
فالـذى  .. »واللَّه غاِلب على أَمِرِه ولِكن أَكْثَر الناِس ال يعلَمـونَ           « : ، ويهزم من يشاء     

 من املالئكة   أنزله اللّه على عبده يوم الفرقان ، يوم التقى اجلمعان ، هو هذا املدد السماوي              
، . هو التصديق برتول املالئكة ومظاهرم هلم ىف هذا اليوم        : وإميان املسلمني ذا املدد     .. 

  ٥٢! "فهذا خرب جاء به القرآن جيب على كل مؤمن أن يؤمن به
مع أن غاية اجلهاد قد حتددت ذا النص الواضح وتبني منها أنه جهاد للّه ، ويف سـبيل                  " 

ومع أن ملكية األنفال اليت تتخلف عـن        .. ه ودينه ومنهجه للحياة     أهداف ختص دعوة اللّ   
هذا اجلهاد قد بت يف أمرها من قبل ، فردت إىل اللّه والرسول ، وجرد منها ااهـدون                  

مع هذا وذلك فإن املنهج القرآين الرباين يواجـه الواقـع           .. لتخلص نيتهم وحركتهم للّه     
وهؤالء احملاربون جياهـدون يف     . نائم وهناك حماربون  فهناك غ . الفعلي باألحكام املنظمة له   

هم يتطوعون للجهاد ، وهم جيهزون أنفسهم على نفقتهم         : سبيل اللّه بأمواهلم وأنفسهم     

                                                 
  )٦١٤ / ٥ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٢
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مث هم يغنمون من    .. اخلاصة وهم جيهزون غريهم من ااهدين الذين ال جيدون ما ينفقون            
ولقد خلص اللّه نفوسـهم     ..  اجلهاد   يغنموا بصربهم وثبام وبالئهم يف    . املعركة غنائم 

وقلوم من أن يكون فيها شيء حييك من شأن هذه الغنائم فرد ملكيتها ابتداء للّه ورسوله                
 وهم يشعرون أم إمنـا      -وهكذا مل يعد من بأس يف إعطائهم نصيبهم من هذه الغنائم            .. 

شاعرهم البـشرية ، دون      فيليب هذا اإلعطاء حاجتهم الواقعية ، وم       -يعطيهم اللّه ورسوله    
أن ينشأ عنه حمظور من التكالب عليه ، والتنازع فيه ، بعد ذلك احلسم الذي جاء يف أول                  

  ..السورة 
إنه منهج اللّه الذي يعلم طبيعة البشر ويعاملهم ذا املنهج املتوازن املتكامل ، الذي يلـيب                

اد الضمائر وفساد اتمع    حاجات الواقع كما يليب مشاعر البشر ويف الوقت ذاته يتقي فس          
  ! ، من أجل تلك املغامن

واعلَموا أَنما غَِنمتم ِمن شيٍء فَأَنَّ ِللَِّه خمسه ، وِللرسوِل ، وِلِذي الْقُرىب ، والْيتـامى ،                 «
ا على عبِدنا يوم الْفُرقاِن يـوم       ِإنْ كُنتم آمنتم ِباللَِّه وما أَنزلْن     .. والْمساِكِني ، وابِن السِبيِل     

  ..» واللَّه على كُلِّ شيٍء قَِدير.. الْتقَى الْجمعاِن 
» الغنـائم «حول مـدلول    : أوال  .. وبني الروايات املأثورة واآلراء الفقهية خالف طويل        

ذا اخلمس  حول ه : هل مها شيء واحد ، أم مها شيئان خمتلفان؟ وثانيا           » األنفال«ومدلول  
:  كيف يقـسم؟ وثالثـا       - الذي يتبقى بعد األمخاس األربعة اليت منحها اللّه للمقاتلني           -

.. أهو اخلمس الذي لرسول اللّه ، أم هو مخس مـستقل؟            . حول مخس اخلمس الذي للّه    
 أهو خاص به أم     - صلى اللّه عليه وسلم      -حول مخس اخلمس الذي لرسول اللّه       : ورابعا  

حول مخس اخلمس الذي ألويل القرىب ، أهـو بـاق يف   :  بعده؟ وخامسا ينتقل لكل إمام 
 من بين هاشم وبين عبد املطلب ، كما كـان           - صلى اللّه عليه وسلم      -قرابة رسول اللّه    

: على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أم يرجع إىل اإلمام يتصرف فيه؟ وسادسا                 
م يترك التصرف فيه كله لرسول اللّه صلى اللّـه          أهي أمخاس حمددة يقسم إليها اخلمس ، أ       

  .وخالفات أخرى فرعية... عليه وسلم وخللفائه من بعده؟ 
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 ال ندخل يف هذه التفريعات الفقهية اليت حيسن أن          - على طريقتنا يف هذه الظالل       -وحنن  
وبصفة خاصة فإن موضوع الغنائم جبملته      .. هذا بصفة عامة    .. تطلب يف مباحثها اخلاصة     

  .ليس واقعا إسالميا يواجهنا اليوم أصال
فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة ، لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمـة مـسلمة                 

لقد استدار الزمان كهيئته    ! جتاهد يف سبيل اللّه ، مث تقع هلا غنائم حتتاج إىل التصرف فيها            
 اجلاهلية اليت كـانوا عليهـا ،        يوم جاء هذا الدين إىل البشرية أول مرة ورجع الناس إىل          

ولقد عاد هـذا الـدين      ! فأشركوا مع اللّه أربابا أخرى تصرف حيام بشرائعها البشرية        
إىل شهادة أن ال إله إال اللّه وأن حممـدا  .. أدراجه ليدعو الناس من جديد إىل الدخول فيه  

والتلقي يف هذا الشأن    . نإىل إفراد اللّه سبحانه باأللوهية واحلاكمية والسلطا      .. رسول اللّه   
وإىل التجمع حتت قيادة مسلمة تعمل إلعادة إنشاء هذا الـدين يف            ! عن رسول اللّه وحده   

حياة البشر ، والتوجه بالوالء كله هلذا التجمع ولقيادته املسلمة ونزع هذا الـوالء مـن                
  .اتمعات اجلاهلية وقياداا مجيعا

 قضية  - يف البدء    -اجه اليوم هذا الدين وليس هناك       هذه هي القضية احلية الواقعية اليت تو      
  ..أخرى سواها 

بل ليس هناك قضية تنظيمية واحدة      ! ليس هناك قضية غنائم ، ألنه ليس هناك قضية جهاد         
هو أنه ليس   : ، ال يف العالقات الداخلية وال يف العالقات اخلارجية ، وذلك لسبب بسيط              

ل ، حيتاج إىل األحكام اليت تضبط العالقات فيـه    هناك جمتمع إسالمي ذو كيان قائم مستق      
واملنهج اإلسالمي منهج واقعـي ، ال       !!! والعالقات بينه وبني غريه من اتمعات األخرى      

يشتغل بقضايا ليست قائمة بالفعل ومن مث ال يشتغل أصال بأحكام تتعلق ذه القضايا اليت               
  ! .. ال وجود هلا من ناحية الواقع

هـذا  . هذا ليس منهج هذا الدين    ! جدية وواقعية من أن يشتغل باألحكام     إنه منهج أكثر    
منهج الفارغني الذين ينفقون أوقات الفراغ يف البحوث النظرية ويف األحكام الفقهيـة ،              

بدال من أن ينفقوا هذه اجلهود يف إعادة إنشاء اتمع          ! حيث ال مقابل هلا من الواقع أصال      
دعوة إىل ال إله إال اللّه وأن حممـد         : اقعي هلذا الدين نفسه     املسلم وفق املنهج احلركي الو    
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 كما دخل فيه الناس أول مرة       -رسول اللّه ينشأ عنها دخول فئة يف هذا الدين من جديد            
 كما ينشأ عن هذا الدخول يف الدين جتمع حركي ذو قيادة مسلمة وذو والء خاص به                 -

مث ..  يفتح اللّه بينه وبني قومـه بـاحلق          مث.. وذو كينونة مستقلة عن اتمعات اجلاهلية       
 إىل األحكام اليت تنظم عالقاته فيما بينه كمـا حيتـاج إىل   - وحينئذ فقط -حيتاج حينئذ   

  ..األحكام اليت تنظم عالقاته مع غريه 
 جيتهد اتهدون فيه الستنباط األحكام اليت تواجـه قـضاياه           - وحينئذ فقط    -وحينئذ  
 تكون هلذا االجتهاد قيمته     - وحينئذ فقط    - وحينئذ   -ويف اخلارج    يف الداخل    -الواقعية  

من أجل هذا اإلدراك جلدية املنـهج احلـي         ! ، ألنه تكون هلذا االجتهاد جديته وواقعيته      
الواقعي احلركي هلذا الدين ، ال ندخل هنا يف تلك التفصيالت الفقهية اخلاصة باألنفـال               

اللّه وينشأ اتمع اإلسالمي ، ويواجه حالة جهـاد         والغنائم حىت حيني وقتها عند ما يشاء        
 أن نتتبع األصـل     - يف هذه الظالل     -وحسبنا  ! فعلي ، تنشأ عنه غنائم حتتاج إىل أحكام       

فهذا هو العنصر الثابـت ،      . اإلمياين يف السياق التارخيي احلركي ، واملنهج القرآين التربوي        
  : وكل ما عداه تبع له وقائم عليه  . .الذي ال يتأثر بالزمن يف هذا الكتاب الكرمي 
واعلَموا أَنما غَِنمتم ِمن شـيٍء فَـأَنَّ ِللَّـِه          «: إن احلكم العام الذي تضمنه النص القرآين        

  .»خمسه ، وِللرسوِل ، وِلِذي الْقُرىب ، والْيتامى ، والْمساِكِني ، وابِن السِبيِل
اس كل شيء من الغنيمة إىل املقاتلني ، واستبقاء اخلمس يتصرف           يتلخص يف رد أربعة أمخ    

 واألئمة املسلمون القائمون على شـريعة اللّـه         - صلى اللّه عليه وسلم      -فيه رسول اللّه    
فَِللَِّه وِللرسوِل ، وِلِذي الْقُـرىب ،       «: ااهدون يف سبيل اللّه ، من بعده يف هذه املصارف           

مبا يواجه احلاجة الواقعة عند وجود ذلك املغنم        .. » مساِكِني ، وابِن السِبيلِ   والْيتامى ، والْ  
  ..ويف هذا كفاية ... 

ِإنْ كُنتم آمنتم ِباللَِّه ، وما      «: أما التوجيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمنه شطر اآلية األخري            
  ..» تقَى الْجمعاِن ، واللَّه على كُلِّ شيٍء قَِديرأَنزلْنا على عبِدنا يوم الْفُرقاِن يوم الْ
 وهم أهـل    - يعلق االعتراف ألهل بدر      - سبحانه   -إن لإلميان أمارات تدل عليه واللّه       

يعلـق  ..  بأم آمنوا باللّه ، ومبا أنزله على عبده يوم الفرقان يوم التقى اجلمعـان                -بدر  
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 ، على قبوهلم ملا شرع اللّه هلم يف أمر الغنائم يف صدر             االعتراف ألهل بدر هؤالء باإلميان    
اآلية فيجعل هذا شرطا العتبارهم عنده قد آمنوا باللّه ومبا أنزله على عبده من القرآن كما                

  .جيعله مقتضى إلعالم اإلميان ال بد أن يتحقق ليتحقق مدلول هذا اإلعالن
زما ال متيع فيه ، وال تفـصيص وال          واضحا جا  - يف القرآن    -وهكذا جند مدلول اإلميان     

تأويل مما استحدثته التطويالت الفقهية فيما بعد ، عند ما وجـدت الفـرق واملـذاهب                
 -والتأويالت ، ودخل الناس يف اجلدل والفروض املنطقية الذهنية ، كما دخـل النـاس                

لكفر ،   يف االامات ودفع االامات وصار النبـز بـا         -بسبب الفرق املذهبية والسياسية     
ودفع هذا النبز ، ال يقومان على األصول الواضحة البسيطة هلذا الدين إمنا يقومان علـى                

عندئذ وجد من ينبز خمالفيه بالكفر ألمـور        ! الغرض واهلوى ومكايدة املنافسني واملخالفني    
فرعية ووجد من يدفع هذا االام بالتشدد يف التحرج والتغليظ على من ينبز غريه ـذه                

أما دين اللّه فواضح جازم ال      .. وهذا وذلك غلو سببه تلك املالبسات التارخيية         .. التهمة
ليس اإلميان بالتمين ولكن ما وقر يف القلـب وصـدقه    «.. متيع فيه وال تفصيص وال غلو       

رفض : والكفر  .. وال بد لقيامه من قبول ما شرع اللّه وحتقيقه يف واقع احلياة             .. » العمل
يف الـصغري ويف  .. احلكم بغري ما أنزل اللّه ، والتحاكم إىل غري شرع اللّه ما شرع اللّه ، و   

وكل ما وراءها فهو مـن صـنع   .. أحكام صرحية جازمة بسيطة واضحة .. الكبري سواء   
  ..تلك اخلالفات والتأويالت 

واعلَمـوا  «: وهذا منوذج من التقريرات الصرحية الواضحة اجلازمة من قول اللّه سبحانه            
نما غَِنمتم ِمن شيٍء فَأَنَّ ِللَِّه خمسه وِللرسوِل وِلِذي الْقُرىب والْيتامى والْمـساِكِني وابـِن               أَ

  ..» ِإنْ كُنتم آمنتم ِباللَِّه وما أَنزلْنا على عبِدنا يوم الْفُرقاِن يوم الْتقَى الْجمعاِن.. السِبيِل 
سائر التقريرات الواضحة اجلازمة الصرحية اليت ترسم حقيقة اإلميـان وحـدوده يف             ومثله  

  .كتاب اللّه
 يف أول -لقد نزع اللّه ملكية الغنيمة ممن جيمعوا يف املعركة وردها إىل اللّـه والرسـول          

 ليخلص األمر كله للّه والرسول وليتجرد ااهدون من كـل مالبـسة مـن               -السورة  
 للّه رـم وللرسـول قائـدهم     - أوله وآخره    -وليسلموا أمرهم كله    مالبسات األرض   
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وليخوضوا املعركة للّه ويف سبيل اللّه ، وحتت راية اللّه ، طاعة للّه حيكمونه يف أرواحهم ،                 
  ..وحيكمونه يف أمواهلم وحيكمونه يف أمرهم كله بال تعقيب وال اعتراض 

رة وهو ينتزع منهم ملكية الغنيمة ويردهـا        كما قال هلم يف مطلع السو     .. فهذا هو اإلميان    
  : إىل اللّه ورسوله 

قُِل الْأَنفالُ ِللَِّه والرسوِل ، فَاتقُوا اللَّه وأَصـِلحوا ذات بيـِنكُم ،             . يسئَلُونك عِن الْأَنفالِ  «
 ولَهسرو وا اللَّهأَِطيعو .. ِمِننيؤم متِإنْ كُن..«.  

عـاد  .. استسلموا ألمر اللّه ، وارتضوا حكمه ذاك ، فاستقر فيهم مدلول اإلميان             حىت إذا   
 - للّـه والرسـول      -لريد عليهم أربعة أمخاس الغنيمة ، ويستبقي اخلمس على األصـل            

يتصرف فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وينفق منه على من يعـوهلم يف اجلماعـة                  
عاد لريد علـيهم األمخـاس      ..  واملساكني وابن السبيل     املسلمة من ذوي القرىب واليتامى    

األربعة ، وقد استقر يف نفوسهم أم ال ميلكوا ابتداء حبق الغزو والفتح ، فهم إمنا يغزون                 
للّه ويفتحون لدين اللّه إمنا هم يستحقوا مبنح اللّه هلم إياها كما أنه هو الـذي ميـنحهم               

وعاد كذلك ليذكرهم بأن االستـسالم  .. أمرهم كله النصر من عنده ويدبر أمر املعركة و    
  ..هو شرط اإلميان ، وهو مقتضى اإلميان .. هلذا األمر اجلديد هو اإلميان 

واعلَموا أَنما غَِنمتم ِمن شيٍء فَأَنَّ ِللَِّه خمسه وِللرسوِل وِلِذي الْقُرىب والْيتامى والْمساِكِني             «
 ِن السابعانِ            .. ِبيِل  ومقَى الْجالْت موقاِن يالْفُر موِدنا يبلى علْنا عزما أَنِباللَِّه و متنآم متِإنْ كُن «

..  
وهكذا تتواتر النصوص ، لتقرر أصال واضحا جازما من أصول هـذا الـدين يف اعتبـار             

  .مدلول اإلميان وحقيقته وشرطه ومقتضاه
» عبدنا«:  بقوله   - صلى اللّه عليه وسلم      - لرسوله   - سبحانه   -مث نقف أمام وصف اللّه      

: يف هذا املوضع الذي يرد إليه فيه أمر الغنائم كلها ابتداء ، وأمر اخلمس املتبقـي أخـريا           
  ..» ِإنْ كُنتم آمنتم ِباللَِّه ، وما أَنزلْنا على عبِدنا يوم الْفُرقاِن يوم الْتقَى الْجمعاِن«
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إن العبودية للّه هي حقيقة اإلميان وهي يف الوقت ذاته أعلـى مقـام              .. إنه وصف موح    
لإلنسان يبلغ إليه بتكرمي اللّه له فهي جتلى وتذكر يف املقام الذي يوكل فيه إىل رسول اللّه                 

  . التبليغ عن اللّه ، كما يوكل إليه فيه التصرف فيما خوله اللّه- صلى اللّه عليه وسلم -
  ..أكرم مقام يرتفع إليه اإلنسان .. إنه لكذلك مقام كرمي ! إنه لكذلك يف واقع احلياةو

.. إن العبودية للّه وحده هي العاصم من العبودية للهوى ، والعاصم من العبودية للعبـاد                
وما يرتفع اإلنسان إىل أعلى مقام مقدر له ، إال حني يعتصم من العبودية هلواه كما يعتصم                 

  .ية لسواهمن العبود
إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا للّه وحده ، يقعون من فـورهم ضـحايا ألحـط                 

  .العبوديات األخرى
يقعون من فورهم عبيدا هلواهم وشهوام ونزوام ودفعام فيفقدون من فورهم إرادـم    

من بني سائر األنواع وينحـدرون يف سـلم         » اإلنسان«الضابطة اليت خص اللّه ا نوع       
الدواب فإذا هم شر الدواب ، وإذا هم كاألنعام بل هم أضل ، وإذا هم أسفل سـافلني                  

  . يف أحسن تقومي- كما خلقهم اللّه -بعد أن كانوا 
.. كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا للّه يف شر العبوديات األخرى وأحطهـا               

هواهم ، ووفق ما يبدو هلم من       يقعون يف عبودية العبيد من أمثاهلم ، يصرفون حيام وفق           
نظريات واجتاهات قصرية النظر ، مشوبة حبب االستعالء ، كما هـي مـشوبة باجلهـل                

إنه ال قبل هلم ا ، وإنه       : اليت يقال هلم    » احلتميات«ويقعون يف عبودية    ! والنقص واهلوى 
ـ   «و.. » حتمية التاريخ «.. ال بد من أن خيضعوا هلا وال يناقشوها          .. » صادحتميـة االقت

يف الرغام وهـو ال     » اإلنسان«وسائر احلتميات املادية اليت مترغ جبني       » حتمية التطور «و
 هذه احلتميات اجلبارة املذلة     - يف عبوديته البائسة الذليلة      -ميلك أن يرفعه ، وال أن يناقش        

  !املخيفة
 كُنتم آمنتم   ِإنْ«: ليوم بدر بأنه يوم الفرقان       - سبحانه   - مث نقف كذلك أمام وصف اللّه       

  ..» ِباللَِّه وما أَنزلْنا على عبِدنا يوم الْفُرقاِن يوم الْتقَى الْجمعاِن
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 فرقانـا   - اليت بدأت وانتهت بتدبري اللّه وتوجيهه وقيادته ومدده          -لقد كانت غزوة بدر     
 مبعىن أمشل وأوسـع      وفرقانا - كما يقول املفسرون إمجاال      -فرقانا بني احلق والباطل     .. 

ولكنه احلق األصيل الـذي     .. كانت فرقانا بني احلق والباطل فعال       ..وأدق وأعمق كثريا    
احلق الذي يتمثل   .. قامت عليه السماوات واألرض ، وقامت عليه فطرة األشياء واألحياء           

: كله   باأللوهية والسلطان والتدبري والتقدير ويف عبودية الكون         - سبحانه   -يف تفرد اللّه    
مسائه وأرضه ، أشيائه وأحيائه ، هلذه األلوهية املتفردة وهلذا السلطان املتوحـد ، وهلـذا                

والباطل الزائف الطارئ الذي كـان يعـم        .. التدبري وهذا التقدير بال معقب وال شريك        
وجه األرض إذ ذاك ويغشي على ذلك احلق األصيل ويقيم يف األرض طواغيت تتـصرف               

فهذا هو الفرقان الكبري   ! ..  مبا تشاء ، وأهواء تصرف أمر احلياة واألحياء        يف حياة عباد اللّه   
الذي مت يوم بدر حيث فرق بني ذلك احلق الكبري وهذا الباطل الطاغي وزيل بينهما فلـم                 

لقد كانت فرقانا بني احلق والباطل ذا املدلول الشامل الواسـع الـدقيق             ! يعودا يلتبسان 
.. كانت فرقانا بني هذا احلق وهذا الباطل يف أعماق الضمري            : العميق ، على أبعاد وآماد    

فرقانا بني الوحدانية اردة املطلقة بكل شعبها يف الضمري والشعور ، ويف اخللق والسلوك              
، ويف العبادة والعبودية وبني الشرك يف كل صوره اليت تشمل عبودية الضمري لغري اللّه من                

  ...وضاع والتقاليد والعادات األشخاص واألهواء والقيم واأل
فرقانا بني العبوديـة    .. وكانت فرقانا بني هذا احلق وهذا الباطل يف الواقع الظاهر كذلك            

الواقعية لألشخاص واألهواء ، وللقيم واألوضاع ، وللـشرائع والقـوانني ، وللتقاليـد              
ال متسلط سواه ،    وبني الرجوع يف هذا كله للّه الواحد الذي ال إله غريه ، و            ... والعادات  

فارتفعت اهلامات ال تنحين لغري اللّه وتساوت       .. وال حاكم من دونه ، وال مشرع إال إياه          
الرؤوس ال ختضع إال حلاكميته وشرعه وحتررت القطعان البشرية اليت كانـت مـستعبدة              

  ..للطغاة 
التجمـع  عهد الصرب واملصابرة و   : وكانت فرقانا بني عهدين يف تاريخ احلركة اإلسالمية         

واإلسالم بوصفه تصورا جديـدا     .. وعهد القوة واحلركة واملبادأة واالندفاع      . واالنتظار
للحياة ، ومنهجا جديدا للوجود اإلنساين ، ونظاما جديدا للمجتمع ، وشـكال جديـدا               



 ١٠٤

بتقرير ألوهية اللّه وحـده     » األرض«يف  » اإلنسان«بوصفه إعالنا عاما لتحرير     .. للدولة  
اإلسالم بوصفه هذا مل    .. طاردة الطواغيت اليت تغتصب ألوهيته وحاكميته       وحاكميته ، وم  

يكن له بد من القوة واحلركة واملبادأة واالندفاع ، ألنه مل يكن ميلك أن يقـف كامنـا                  
مل يكن يستطيع أن يظل عقيدة جمردة يف نفوس أصحابه ، تتمثل            . منتظرا على طول األمد   

ومل يكن له بد أن يندفع إىل حتقيق        .  سلوكية فيما بينهم   يف شعائر تعبدية للّه ، ويف أخالق      
التصور اجلديد ، واملنهج اجلديد ، والدولة اجلديدة ، واتمع اجلديد ، يف واقع احلياة وأن                
يزيل من طريقها العوائق املادية اليت تكبتها وحتول بينها وبني التطبيق الـواقعي ىف حيـاة                

وهي هلذا التطبيق الواقعي جاءت من عند       .. ة كلها أخريا    املسلمني أوال مث يف حياة البشري     
  .. اللّه 

فالبشرية مبجموعها قبـل قيـام النظـام        .. وكانت فرقانا بني عهدين يف تاريخ البشرية        
هذا التصور اجلديـد الـذي     .. اإلسالمي هي غري البشرية مبجموعها بعد قيام هذا النظام          

وهذا اتمع الوليد   . ديد الذي انبثق من هذا التصور     وهذا النظام اجل  . انبثق منه هذا النظام   
وهذه القيم اليت تقوم عليها احلياة كلها ويقوم عليهـا          . الذي ميثل ميالدا جديدا لإلنسان    

هذا كله مل يعد ملكا للمسلمني وحدهم منذ        .. النظام االجتماعي والتشريع القانوين سواء      
 ملكا للبشرية كلـها     - شيئا فشيئا    - صار   إمنا. غزوة بدر وتوكيد وجود اتمع اجلديد     

! .. تأثرت به سواء يف دار اإلسالم أم يف خارجها ، سواء بصداقة اإلسـالم أم بعداوتـه                
والصليبيون الذين زحفوا من الغرب ، ليحاربوا اإلسالم ويقضوا عليه يف ربوعـه ، قـد                

إىل بالدهم ليحطمـوا    تأثروا بتقاليد هذا اتمع اإلسالمي الذي جاءوا ليحطموه وعادوا          
النظام اإلقطاعي الذي كان سائدا عندهم ، بعد ما شاهدوا بقايـا النظـام االجتمـاعي                

  ! اإلسالمي
 بإحيـاء مـن اليهـود       -والتتار الذين زحفوا من الشرق ليحاربوا اإلسالم ويقضوا عليه          

ومحلوهـا   قد تأثروا بالعقيدة اإلسـالمية يف النهايـة   -! والصليبيني من أهل دار اإلسالم    
لينشروها يف رقعة من األرض جديدة وليقيموا عليها خالفة ظلت من القرن اخلامس عشر              

 منذ وقعـة    -وعلى أية حال فالتاريخ البشري كله       ! .. إىل القرن العشرين يف قلب أوربا     
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 متأثر ذا الفرقان يف أرض اإلسالم ، أو يف األرض اليت تناهض اإلسـالم علـى                 -بدر  
  .»السواء

فجرت وكل عوامـل النـصر      . فرقانا بني تصورين لعوامل النصر وعوامل اهلزمية      وكانت  
الظاهرية يف صف املشركني وكل عوامل اهلزمية الظاهرية يف صف العصبة املؤمنة ، حـىت               

وقد أراد اللّه أن جتـري      .. » غر هؤالء دينهم  «: لقال املنافقون والذين يف قلوم مرض       
 لتكون  -ملعركة األوىل بني الكثرة املشركة والقلة املؤمنة         وهي ا  -املعركة على هذا النحو     

فرقانا بني تصورين وتقديرين ألسباب النصر وأسباب اهلزمية ولتنتصر العقيدة القوية علـى             
الكثرة العددية وعلى الزاد والعتاد فيتبني للناس أن النصر للعقيدة الصاحلة القوية ، ال رد               

قيدة احلقة عليهم أن جياهدوا وخيوضوا غمار املعركة مع         السالح والعتاد وأن أصحاب الع    
الباطل غري منتظرين حىت تتساوى القوى املادية الظاهرية ، ألم ميلكون قوة أخرى ترجح              

  .الكفة وأن هذا ليس كالما يقال ، إمنا هو واقع متحقق للعيان
دلول الذي يوحي به    ذلك امل . وأخريا فلقد كانت بدر فرقانا بني احلق والباطل مبدلول آخر         

وِإذْ يِعدكُم اللَّه ِإحدى الطَّاِئفَتيِن أَنهـا لَكُـم ،          «: قول اللّه تعاىل يف أوائل هذه السورة        
                داِبر قْطَعيِبكَِلماِتِه و قالْح ِحقأَنْ ي اللَّه ِريديو ، كُونُ لَكُمكَِة توذاِت الش رونَ أَنَّ غَيدوتو

  .»الْكاِفِرين ، ِليِحق الْحق ويبِطلَ الْباِطلَ ولَو كَِره الْمجِرمونَ
لقد كان الذين خرجوا للمعركة من املسلمني ، إمنا خرجوا يريدون غري أيب سفيان واغتنام               

غـري ذات   (أراد هلم أن تفلت منهم قافلة أيب سفيان         . فأراد اللّه هلم غري ما أرادوا     . القافلة
وأن تكون معركة وقتال وقتل وأسـر       ) ذات الشوكة (وأن يالقوا نفري أيب جهل      ) لشوكةا

ِليِحق «:  إنه صنع هذا     - سبحانه   -وقال هلم اللّه    ! وال تكون قافلة وغنيمة ورحلة مرحية     
  ..» الْحق ويبِطلَ الْباِطلَ

 يف  -باطل ال يبطـل     إن احلق ال حيق ، وإن ال      .. وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبرية       
» النظري«وال مبجرد االعتقاد    . للحق والباطل » النظري« مبجرد البيان    -اتمع اإلنساين   

إن احلق ال حيق وال يوجد يف واقع الناس وإن الباطل ال يبطل             .. بأن هذا حق وهذا باطل      
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 ال  إال بأن يتحطم سلطان الباطل ويعلو سلطان احلق ، وذلـك          . وال يذهب من دنيا الناس    
  ..يتم إال بأن يغلب جند احلق ويظهروا ، ويهزم جند الباطل ويندحروا 

أو ـرد االعتقـاد   ! للمعرفة واجلدل» نظرية«فهذا الدين منهج حركي واقعي ، ال جمرد     
ولقد حق احلق وبطل الباطل باملوقعة وكان هذا النصر العملي فرقانا واقعيا بـني              ! السليب

 سبحانه  -  الذي أشار إليه قول اللّه تعاىل يف معرض بيان إرادته             احلق والباطل ذا االعتبار   
 من بيته باحلق    - صلى اللّه عليه وسلم      - من وراء املعركة ، ومن وراء إخراج الرسول          -

  ..ولقاء الفئة ذات الشوكة ) غري ذات الشوكة(ومن وراء إفالت القافلة 
 تتضح به طبيعة هذا املنهج وحقيقتـه    ولقد كان هذا كله فرقانا يف منهج هذا الدين ذاته ،          

وإنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته حينما ننظر إىل ما أصـاب           .. يف حس املسلمني أنفسهم     
حىت ليـصل هـذا     ! مفهومات هذا الدين من متيع يف نفوس من يسمون أنفسهم مسلمني          

  ! التميع إىل مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس إىل هذا الدين
ذه املدلوالت املنوعة الـشاملة     » يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان    «وم بدر    وهكذا كان ي  

  ..العميقة 
»   ٍء قَِديريلى كُلِّ شع اللَّهمثـل ال  .. ويف هذا اليوم مثل من قدرته على كل شـيء  ..» و

مثل من الواقع املشهود ، الـذي ال سـبيل إىل           .. جيادل فيه جمادل ، وال مياري فيه ممار         
  ٥٣. "وأن اللّه على كل شيء قدير.  إال بقدرة اللّهتفسريه

- -- - -- -- - -- --  
} ) ٦٩(فَكُلُوا ِمما غَِنمتم حلَالًا طَيبا واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه غَفُـور رِحـيم              {  :وقال تعاىل   

  ]٦٩/األنفال[
سارى ، فَكُلُوا ما أَخذْتم ِمن الِفداِء حالَالً طَيباً ،           أَما وِإنكُم قَد قَِبلْتم الِفداَء ، وأَطْلَقْتم األَ       

 ِحيمالر فُورقُوا اَهللا الغاتو ، ذَِلك وا ِمنجرحتالَ تو.  
وهذا من لطفه تعاىل ذه األمة، أن أحل هلا الغنائم ومل           } فَكُلُوا ِمما غَِنمتم حالال طَيبا      { 

  .بلهاحيلها ألمة ق
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 }   قُوا اللَّهات{ . يف مجيع أموركم والزموها، شكرا لنعم اللّه عليكم،       } و    غَفُور ِإنَّ اللَّه {
  .ويغفر ملن مل يشرك به شيئا مجيع املعاصي.يغفر ملن تاب إليه مجيع الذنوب،

 } ِحيم٥٤.بكم، حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حالال طيبا} ر  
لَم تِحلَّ الْغناِئم ِلقَوٍم سوِد الـرُءوِس قَـبلَكُم         : �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ  وعن أَِبي هريرةَ    

كَانَ يوم بدٍر أَسرع الناس ِفى الْغناِئِم فَأَنزلَ اللَّه عز          . كَانت تنِزلُ النار ِمن السماِء فَتأْكُلُها       
فَكُلُوا ِممـا   ) ٦٨(اب ِمن اللَِّه سبق لَمسكُم ِفيما أَخذْتم عذَاب عِظيم          لَولَا ِكت { : وجلَّ  

 ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتا وبلَالًا طَيح مت٥٥].٦٩، ٦٨/األنفال [}) ٦٩(غَِنم  
   ـــــــــــــ

                                                 
  )٣٢٦ص  / ١ج  (-تفسري السعدي  - ٥٤
  صحيح) ١١١٤٥" (الكربى"يف " النسائي - ٥٥



 ١٠٨

  النيب شاهد ومبشر ونذير 
  

وداِعيا ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنِه    ) ٤٥(أَيها النِبي ِإنا أَرسلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا        يا  {  :قال تعاىل   
} ) ٤٧(وبشِر الْمـؤِمِنني ِبـأَنَّ لَهـم ِمـن اللَّـِه فَـضلًا كَـِبريا             ) ٤٦(وِسراجا مِنريا   

  ]٤٧-٤٥/األحزاب[
 ِإن اَهللا تعاىل بعثَك شاِهداً علَى من أُرِسلْت ِإليِهِم ، تراِقـب أحـوالَهم ،                 يا أَيها الرسولُ  

                ، قُوكـدِة ِإنْ صِباجلَن مراً لَهشبم لَكسأَرِة ، وامالِقي موي لَيِهمع دهشتو ، مالَهمى أَعرتو
ن ِعنِد اِهللا ، ومنِذراً لَهم ِبعذَاِب الناِر ِإنْ هم كَذَّبوك وخالَفُوا مـا              وعِملُوا ِبما ِجئْتهم ِبِه مِ    

 هنع مهتيهنِبِه ، و مهترأَم.  
السر والعلَِن  وِإنه تعالَى بعثَك داِعياً اخلَلْق ِإىل ِعبادِة اِهللا وحده ال ِإله ِإالَّ هو ، ومراقَبِتِه ِفي                 

 كَاِبرها ِإالَّ مدحجاَءِتها الَ يِإضاِقها ورِس يف ِإشمظَاِهراً كالش كرلَ أَمعجو ،.  
 )      وىن هِإن املَع أَو :           ـوِركن ِمن ِبستقْتيالُّونَ ، والض ِضيَء ِبكتسنرياً ِلياجاً مرس اكلْنعجو

  ) .املُهتدونَ 
                 ـاِتِقِهملَى علِْقي اُهللا عيسِم ، واِئِر اُألملَى ساِهللا ع الً كَِبرياً ِمنفَض مِبأَنَّ لَه ِمننيِر املُؤشبو 

  ٥٦.مهمةَ نشِر اِإلمياِن ِفي اَألرِض ، وِإخراِج الناِس ِمن الظُّلُماِت ِإىل النوِر 
  
 عند ربه ، وإىل مكانته يف املؤمنني ، وأنه هو املرسل من عنـد               وفيه إشارة إىل مقام النيب    " 

اللّه ، شاهدا على الناس ، مبا كان منهم من إميان أو كفر ، ومبـشرا املـؤمنني بـاألجر                    
وأنه يدعو إىل اللّه ، وإىل شريعة اللّـه ، مبـا        .. الكرمي ، ومنذرا الكافرين بالعذاب األليم       

شيئا من عنده ، وهو ـ مبا يدعو به من آيات ربه ـ يكشف   يأذن له به اللّه ، فال يقول 
  ..للناس طريق احلق ، وخيرجهم من الظلمات إىل النور 

إشارة إىل ما كان من أمر اللّه للنىب ـ بـالتزوج   » ِإنا أَرسلْناك شاِهداً « : ويف قوله تعاىل 
  ..قدوة واألسوة فهو ذا الزواج شاهد يرى فيه املسلمون ال.. من مطلقة متبناه 

                                                 
  )٣٤٥٩ / ١ (- أيسر التفاسري ألسعد حومد - ٥٦
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ـ إشارة أخرى إىل هذا الزواج ، أنـار للمـسلمني           » وِسراجاً مِنرياً   « : ويف قوله تعاىل    
وهـذا القيـد   .. طريقهم إىل احلق يف هذا األمر الذي كان قد اختلط فيه احلق بالباطـل   

ـ               ق للشهادة وللسراج املنري ، هنا ، ال مينع من إطالقهما ، فالنىب شاهد قائم على كـل ح
  ..وخري ، وهو ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ سراج منري ، يكشف كل باطل وضالل 

هو معطوف على حمـذوف     » وبشِر الْمؤِمِنني ِبأَنَّ لَهم ِمن اللَِّه فَضلًا كَِبرياً         « : قوله تعاىل   
ه فـضال   هذا فضل اللّه عليك ، فاهنأ به ، وبشر املؤمنني كذلك بأن هلم من اللّ              : تقديره  
فإذا كان لك ـ أيها النيب ـ هذا العطاء اجلزيل من   .. فهم أتباعك ، وأولياؤك .. كبريا 

  ٥٧.."ربك ، فإن للمؤمنني حظا من عطاء رم ، وما كان عطاء ربك حمظورا 
عليهم فليعملوا مبـا    » شاِهداً« فيهم أن يكون     - صلّى اللّه عليه وسلّم      -إنَّ وظيفة النيب    " 

» مبشراً«وأن يكون   . ادة اليت ال تكذب وال تزور ، وال تبدل ، وال تغري           حيسن هذه الشه  
للغافلني » نِذيراً«وأن يكون   . هلم مبا ينتظر العاملني من رمحة وغفران ، ومن فضل وتكرمي          

. مبا ينتظر املسيئني من عذاب ونكال ، فال يؤخذوا على غرة ، وال يعذبوا إال بعد إنـذار                 
ال إىل دنيا ، وال إىل جمد ، وال إىل عزة قوميـة ، وال إىل عـصبية                  .. » للَِّهوداِعياً ِإلَى ا  «

يف طريـق واحـد   . ولكن داعيا إىل اللّه. جاهلية ، وال إىل مغنم ، وال إىل سلطان أو جاه      
  ..» ِبِإذِْنِه«يصل إىل اللّه 

ـ     . فما هو مببتدع ، وال مبتطوع ، وال بقائل من عنده شيئا            ه وأمـره ال    إمنا هو إذن اللّه ل
  ..» وِسراجاً مِنرياً«. يتعداه

جيلو الظلمات ، ويكشف الشبهات ، وينري الطريق ، نورا هادئا هاديا كالسراج املـنري يف           
  .الظلمات

جاء بالتـصور   .  وما جاء به من النور     - صلّى اللّه عليه وسلّم      -وهكذا كان رسول اللّه     
وجود باخلالق ، وملكان الكائن اإلنساين مـن        الواضح البني النري هلذا الوجود ، ولعالقة ال       

هذا الوجود وخالقه ، وللقيم اليت يقوم عليها الوجود كله ، ويقوم عليها وجـود هـذا                 
  .اإلنسان فيه وللمنشأ واملصري ، واهلدف والغاية ، والطريق والوسيلة
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ـ    . يف قول فصل ال شبهة فيه وال غموض        ذ ويف أسلوب خياطب الفطرة خطابا مباشرا وينف
  ! إليها من أقرب السبل وأوسع األبواب وأعمق املسالك والدروب

وبشِر الْمؤِمِنني ِبأَنَّ لَهم ِمـن      «: ويكرر ويفصل يف وظيفة الرسول مسألة تبشري املؤمنني         
  ..» اللَِّه فَضلًا كَِبرياً

زيـادة يف   .. » ِهداً ومبشراً ونِذيراً  يا أَيها النِبي ِإنا أَرسلْناك شا     «: بعد ما أمجلها يف قوله      
بيان فضل اللّه ومنته على املؤمنني ، الذين يشرع هلم على يدي هذا النيب ، ما يؤول ـم                   

٥٨."إىل البشرى والفضل الكبري
  

   ـــــــــــــ
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  وجوب مناصرته
  

ِلتؤِمنوا ِباللَِّه ورسـوِلِه وتعـزروه      ) ٨(ِإنا أَرسلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا      {  :قال تعاىل   
ِإنَّ الَِّذين يباِيعونك ِإنما يباِيعونَ اللَّه يد اللَّـِه فَـوق           ) ٩(وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَِصيلًا     

        أَو نمفِْسِه ولَى نكُثُ عنا يمكَثَ فَِإنن نفَم ِديِهما        أَيـرِتيِه أَجؤيفَس اللَّه هلَيع داها عفَى ِبم
  ]١٠، ٨/الفتح[} )  ١٠(عِظيما 

 ِإنا أَرسلْناك يا محمد شاِهداً علَى اخلَلِْق ِفيما أَجابوك ِبه علَى دعوِتك ِإياهم لِإلمياِن باِهللا ،                
بوا ِهللا وِلرسوِلِه ِبأنَّ لَهم اجلَنةَ يف اآلِخرِة ، والثَّواب احلَـسن ،             فَتبشر املُؤِمنني الِذين استجا   

 منهاِر جذاٍب أليٍم يف نِإليِه ، ِبع مهتوعا دمع ِرِضنياملُع املُكَذِّبنيِذرنتو.  
        وا ِدينرصوِلِه ، وانسرِباِهللا و اسها النا أَيوا يالَِلِه         فآِمنِبج لِيقا ال يمع وهِزهنو ، وهظَّمعه و

 ِشيوالع وديف الغ.  
واحلُديِبيةُ قَريةٌ علَى مِسريٍة مرحلٍَة ِمـن  ( ِإىل احلُديِبيِة معتِمراً � ِحينما وصلَ رسولُ اِهللا 

حاِبِه ، دعا خراش بن أُميةَ اخلزاِعي فَبعثَه ِإىل قُـريٍش ،            ، مع ألٍف وأَربِعِمئٍَة ِمن أَص     ) مكَّةَ  
ِبمكَّةَ ِليبلِّغَ أَشرافَهم عنه ما جاَء َألجِلِه ، فَعقَرت قُريش اجلَملَ ، وأَرادوا قَتـلَ خـراٍش                 

وأَراد رسولُ  .  رسوِل اِهللا ، وأَخبره ِبما جرى        فَمنعته اَألحاِبيش ، فَخلُّوا سِبيلَه ، فَعاد ِإىل       
أَنْ يرِسلَ عمر بن اخلَطَّاِب ، فاعتذَر بأَنه لَيس لَه أَقَاِرب يف مكَّةَ يمنعونه ، ودلَّـه  �  اِهللا 

ىل أَيب سفْيانَ وأَشراِف قُريٍش ، يخِبـرهم        علَى عثْمانَ بِن عفَّانَ ، فَاستدعاه ِإليِه وأَرسلَه إِ        
ِبأَنَّ النِبي لَم يأِْت ِلحرٍب ، وِإمنا جاَء زاِئراً ِللْبيِت ، معتِمراً ، فَلَِقيه أَبانُ بن سـِعيِد بـِن                    

 ِمن ِإبالِغ ِرسالَِتِه ، ثُـم ِإنَّ        العاِص ، ِحني دخلَ عثْمانُ مكَّةَ ، فَجعلَه يف ِجواِره حتى فَرغَ           
قُريشاً احتبست عثْمانَ بن عفَّانَ ِعندهم فشاع بني املٌسِلمني أَنَّ عثْمانَ قَد قُِتـلَ ، فَقَـالَ                 

  .الَ نبرح حتى نناِجز القَوم : الرسولُ 
     ِة فَكَانت بعيِإىل الب اسا النعدلَى          وع اسالن هعايبو ، اكنه تجرٍة كَانش تحواِن تضةُ الرعي

. ولَم يتخلَّف عِن البيعِة ِإال اجلَد بن قَيٍس ، وهو منـاِفق ِمـن األنـصاِر                . أَالَّ يِفروا أَبداً    
الرسلَ ِإىل النِبي يسأَلُونه الصلْح واملُوادعةَ ، فَـتم         وعِلمت قُريش ِبالبيعِة فَخافَت وأَرسلَِت      
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الصلْح علَى أَنْ يرِجع الرسولُ واملُسِلمونَ هذا العام ، والَ يدخلُوا مكَّـةَ ، وأَنْ يحـج يف                  
وِل وسالر نيب لْحص قُوملى أَنْ يعاِم القَادِم ، وواٍت العنس رشع هتدقُريٍش م.  

وِفي هذِه اآليِة الكَِرميِة يتحدثُ اُهللا تعاىل عن بيعِة الرضواِن اليت تمت تحـت الـشجرِة ،               
ا ِمـن  ِإنَّ الِذين يباِيعونك يف احلُديبيِة ِمن أَصحابك علَـى أَالَّ يفـرو  : � فَيقُولُ ِلرسوِلِه 

                   ـمهـم ، وهعم اِضرواُهللا ح ، اكِإي ِتِهمعيعونَ اَهللا ِببايبما يِإن ، اربلُّوا اَألدوال يكَِة ، وراملَع
              مهرهجو مهِسر لَمعيو ، مهكانى مريم ، وأَقْوالَه عمسي ، اِيِعنيبم ِدكهم يف يونَ أَيديعضي 

 ِديِهمأَي قفَو هديوِلِه ، وساِسطَِة رع ِبواياىل املُبعت وفَه ،.  
  " .من سلَّ سيفَه يف سِبيِل اِهللا فَقَد بايع : " ويف احلديث 

يـضر بالنكْـِث    فَمن نقَض البيعةَ الِتي عقَدها مع النِبي فِإنَّ ذَِلك ِإنما يعود علَيـِه ، والَ                
    هفْسالَِف ِإال ناِإلخِة            .وـة يف اآلِخـرواملَثُوب راِهللا اَألج دِعن ِة فِإنَّ لَهعيهِد البعأوىف ب نا مأَم

  ٥٩.ويدِخلُه اجلَنةَ ِليبقَى ِفيها خاِلداً 
هو استئناف لتقرير خرب آخر عن      .»يراً  ِإنا أَرسلْناك شاِهداً ومبشراً ونذِ    « : قوله تعاىل   "  

الرسول ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ وما له عند ربه ـ سـبحانه وتعـاىل ـ مـن        
  ..العطايا اجلليلة ، واملواهب العظيمة 

فقد فتح اللّه سبحانه وتعاىل عليه هذا الفتح املبني ، ووعده ذا النصر العزيز ، وأمتّ عليـه                  
ن ذنبه وما تأخر ، وذلك كله واقع مـن وراء إحـسان سـبق ،       نعمته بغفران ما تقدم م    

وفضل تقدم من اللّه سبحانه وتعاىل ، وهو اصطفاؤه سبحانه عبده حممدا للنبوة ، والرسالة               
، واليت استحق بقيامه حبق الرسالة ، ومحل أعبائها ، أن يعطى هذا العطاء اجلزيـل ، وأن                  

  ..يفتح له هذا الفتح املبني 
يب الكرمي للرسالة ، منحة خالصة من اللّه سبحانه وتعاىل ، وإحسان مبتـدأ ،               فاصطفاء الن 

  .ليس لسعى النيب دخل فيه ، وال جلهاده وال اجتهاده سبيل إليه
إنه رمحة من رمحة اللّه     .. فذلك أمر ال يناله أحد بعمل ، ومطلب ال يبلغه إنسان باجتهاد             

  .. الفضل العظيم ، وفضل من فضله ، يؤتيه من يشاء ، واللّه ذو
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 ١١٣

أما ما فتح اللّه به للنىب ، وما مكّن له من نصر ، وما غفر له من ذنـب ـ فهـو ـ وإن     
كان من فضل اللّه ورمحته ـ فإن للنىب سببا متصال به ، مبا كان منه من جهاد وبالء ، ىف  

  ..القيام بأمر ربه ، والوفاء بأداء األمانة اليت محلها 
 ، أي قدم الفتح ، والنصر ، ومغفرة الذنب ، علـى اصـطفاء               وقدم املسبب على السبب   

الرسول للرسالة ، وعلى اجلهاد الذي جاهده من أجل الوفاء ا ـ وذلك لإلشارة إىل أن  
هذه األسباب هى جمرد أمور ظاهرية ، وأن ما يقضى به اللّه سبحانه وتعاىل ىف خلقـه ال                  

         الكرمي ، من فتح ونصر ومغفـرة ملـا          يتوقف على سبب ، وأن ما قضى به سبحانه للنىب 
تأخر من ذنبه وما تأخر ، هو فضل خالص من فضل اللّه ، وإحسان مطلق من إحسانه إىل                  
رسوله الكرمي ، وأن الرسالة نعمة أخرى ، وأن محل أعبائها ، هو شكر لتلـك النعمـة                  

  ..العظيمة ، اليت أقامت النيب مقام اإلمام للناس مجيعا 
عزروه ..» ِلتؤِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَِصيلًا          «:  قوله تعاىل   

وقد ..الم التعليل   » ِلتؤِمنوا  « : والالم ىف قوله تعاىل     ..أي نصروه ، وعززوه ، وأيدوه       : 
واختلـف ىف مرجـع     ..حوه  ليؤمنوا ، ويعزروه ، ويوقروه ، ويسب      : قرىء بضمري الغيبة    

.. والرأى على أا مجيعا عائدة إىل اللّـه سـبحانه وتعـاىل         .. ضمري النصب ىف األفعال     
  ..فالتعزير ، والتوقري ، والتسبيح ، كلها عائدة إىل اللّه سبحانه على هذا الرأى 

للّـه  على أننا خنالف هذا الرأى ، ونرى ـ واللّه أعلم ـ أن الضمائر ، بعضها عائد إىل ا  
  ..سبحانه وتعاىل ، وبعضها عائد إىل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 

.. فالتعزير ، للرسول ، وهو ىف الوقت نفسه تعزير للّه ، ونصر لرسول اللّه ، وتأييد لدينه                  
ولكن إضافة هذا التعزير للرسول تكرمي له ، ألنه القائم على دين اللّه ، وحامـل رايـة                  

فَالَِّذين آمنوا ِبِه وعـزروه ونـصروه       « : ويشهد هلذا قوله تعاىل     .. ه  اجلهاد ىف سبيل اللّ   
  ..»واتبعوا النور الَِّذي أُنِزلَ معه أُولِئك هم الْمفِْلحونَ 

فالضمائر هنا كلها عائدة إىل الرسول الكرمي من غري شك ، والقرآن            ) األعراف : ١٥٧(
  ..بعضا الكرمي يفسر بعضه 



 ١١٤

وأما التسبيح بكرة وأصيال ، فهو خالص للّه وحـده          .. وأما التوقري فهو للّه ، وللرسول       
"..٦٠  
 شاهد على هذه البشرية اليت أرسل إليها ، يـشهد           - صلى اللّه عليه وسلم      -فالرسول  " 

لكافرون أنه بلغها ما أمر به ، وأا استقبلته مبا استقبلته ، وأنه كان منها املؤمنون ، ومنها ا                 
فيؤدي الـشهادة كمـا أدى      . وكان منها املصلحون ومنها املفسدون    . ، ومنها املنافقون  

وهو مبشر باخلري واملغفرة والرضى وحسن اجلزاء للمؤمنني الطـائعني ، ونـذير             . الرسالة
  ..بسوء املنقلب والغضب واللعنة والعقاب للكافرين واملنافقني والعصاة واملفسدين 

مث يلتفت باخلطاب إىل املؤمنني ، يكشف هلم عن الغاية املرجوة هلم            . هذه وظيفة الرسول  
إا اإلميان باللّه ورسوله ، مث النهوض بتكاليف اإلميان ، فينصرون اللّه بنصرة             . من الرسالة 

منهجه وشريعته ، ويوقرونه يف نفوسهم بالشعور جبالله ويرتهونه بالتسبيح والتحميد طريف            
صيل ، وهي كناية عن اليوم كله ، ألن طريف النهار يضمان ما بينهما              النهار يف البكور واأل   

فهذه هي مثـرة اإلميـان املرجـوة        . والغرض هو اتصال القلب باللّه يف كل آن       . من آونة 
  .للمؤمنني من إرسال الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا

ـ        - صلى اللّه عليه وسلم      -وقد جاء    ة ماضـية ال     ليصلهم باللّه ، ويعقد بينهم وبينه بيع
فهو حني يضع يده يف أيـديهم       .  عنهم - صلى اللّه عليه وسلم      -تنقطع بغيبة رسول اللّه     

» يد اللَِّه فَوق أَيِديِهم   . ِإنَّ الَِّذين يباِيعونك ِإنما يباِيعونَ اللَّه     «: مبايعا ، فإمنا يبايع عن اللّه       
 - صلى اللّه عليـه وسـلم        -رسول اللّه   وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بينهم وبني        .. 

. فاللّه حاضر البيعـة   . والواحد منهم يشعر وهو يضع يده يف يده ، أن يد اللّه فوق أيديهم             
  .واللّه صاحبها
! ويا للجالل ! ويا للروعة ! يا للهول ! ومن؟ اللّه .. ويده فوق أيدي املتبايعني     . واللّه آخذها 

 مهما غـاب شـخص      -ر النكث ذه البيعة     وإن هذه الصورة لتستأصل من النفس خاط      
واللّه آخذ يف هـذه البيعـة       .  فاللّه حاضر ال يغيب    - صلى اللّه عليه وسلم      -رسول اللّه   

  .ومعط ، وهو عليها رقيب
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  ..» فَمن نكَثَ فَِإنما ينكُثُ على نفِْسِه«
.  وبني اللّه تعاىل   هو اخلاسر يف الرجاع عن الصفقة الراحبة بينه       . فهو اخلاسر يف كل جانب    

وما من بيعة بني اللّه وعبد من عباده إال والعبد فيها هو الرابح من فضل اللّه ، واللّه هـو                    
وهو اخلاسر حني ينكث وينقض عهده مع اللّه فيتعرض لغضبه وعقابـه            . الغين عن العاملني  

  .على النكث الذي يكرهه وميقته ، فاللّه حيب الوفاء وحيب األوفياء
»  نمِظيماً       وراً عِتيِه أَجؤيفَس اللَّه هلَيع دىف ِبما عاهـراً  «: هكذا علـى إطالقـه      ..» أَوأَج

  .فهو األجر الذي يقول عنه اللّه إنه عظيم. ال يفصله وال حيدده.. » عِظيماً
عظيم حبساب اللّه وميزانه ووصفه الذي ال يرتقي إىل تـصوره أبنـاء األرض املقلـون                

  ٦١! "لفانوناحملدودون ا
   

   ـــــــــــــ
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 ١١٦

  الرسول جماهد يف سبيل اهللا بنفسه وماله
  

لَِكِن الرسولُ والَِّذين َآمنوا معه جاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم وأُولَِئك لَهـم           {  : قال تعاىل   
هم جناٍت تجِري ِمن تحِتهـا الْأَنهـار        أَعد اللَّه لَ  ) ٨٨(الْخيرات وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ     
 ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكِفيه اِلِدين٨٩-٨٨/التوبة)  [٨٩(خ[  

، واملُؤِمِنني جاهدوا ِفـي سـِبيِل اِهللا   � إذَا تخلَّف الْمناِفقُونَ عِن اِجلهاِد فَِإنَّ رسولَ اِهللا 
 أَنو اِلِهمواِت       ِبأَمراُهللا ِباخلَي مهدعالَِء وؤهو ، ـِو        : فُِسِهمحمِر ، وـصِقيِق النحا ِبتينِفي الد

  .الْكُفِْر ، وِإعالَِء كَِلمِة اِهللا ، والتمتِع ِباملَغاِنِم ، وِفي اآلِخرِة ِبِرضا اِهللا وجناِتِه 
    الَى ِلهعاُهللا ت دأَع قَدو           ـماًء لَهزج ، فُِسِهمأَنو اِلِهموِبأَم اِهِديناملُج ِلِصنياملُخ ِمِننيالَِء املُؤؤ

علَى ِإمياِنِهم وِإخالَِصِهم ِفي طَاعِة اِهللا ورسوِلِه ، جناٍت تجِري األنهار ِفي جنباِتها ، وهذَا               
 ِظيمالع زالفَو و٦٢.ه  

ِن ابقَالَ وع ، رمولُ اِهللا : ِن عسقَالَ ر � : اللَّه دبعى يتِف حيِة ِبالساعالس يدي نيِعثْت بب
وجِعلَ الذِّلَّةُ والصغار علَى من     ، وحده الَ يشرك ِبِه شيٌء وجِعلَ ِرزِقي تحت ِظلِّ رمِحي           

نمِري ، وأَم الَفخمهِمن وٍم فَهِبقَو هبش٦٣. ت  
  ما أَكْثَر ما رأَيت قُريشا أَصابت ِمن رسوِل اِهللا : قُلْت : وعن عبِد اِهللا بِن عمٍرو ، قَالَ 

م ِفي الِْحجِر ،    قَد حضرتهم وقَِد اجتمع أَشرافُه    : ، ِفيما كَانت تظِْهر ِمن عداوِتِه ؟ قَالَ         �
ما رأَينا ِمثْلَ ما صبرنا علَيِه ِمن هذَا الرجِل قَطُّ ، سـفَّه  : ، فَقَالُوا �  فَذَكَروا رسولَ اِهللا 

               ربص ا ، لَقَدنتآِله بسا ، ونتاعمج قفَرا ، ونِدين ابعا ، واَءنآب متشا ، ونالَمأَح   ـها ِمنن
، فَأَقْبـلَ  �  علَى أَمٍر عِظيٍم ، أَو كَما قَالُوا ، فَبينا هم ِفي ذَِلك ، ِإذْ طَلَع رسـولُ اِهللا  

يمِشي حتى استلَم الركْن ، فَمر ِبِهم طَاِئفًا ِبالْبيِت ، فَلَما أَنْ مر ِبِهم غَمزوه ِببعِض الْقَوِل                 
، فَلَما مر ِبِهم الثَّاِنيةَ غَمزوه ِبِمثِْلهـا ،  �  وعرفْت ذَِلك ِفي وجِهِه ، ثُم مضى : ، قَالَ 

: ، فَمر ِبِهم الثَّاِلثَةَ ، غَمزوه ِبِمثِْلها ، ثُـم قَـالَ   �  فَعرفْت ذَِلك ِفي وجِهِه ، ثُم مضى 
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 ١١٧

  ا مونَ يعمسحِ            أَتِبالـذَّب كُمِجئْـت ِدِه ، لَقَدٍد ِبيمحم فْسالَِّذي نا وٍش أَميقُر رشقَـالَ   . ع :
فَأَخذَِت الْقَوم كَِلمته حتى ما ِمنهم رجلٌ ِإالَّ لَكَأَنما علَى رأِْسِه طَاِئر واِقـع ، حتـى ِإنَّ                  

   طْأَةً قَبِفيِه و مهدقُولُ             أَشلَي هى ِإنتِل ، حالْقَو ِمن ِجيبا يِن مسِبأَح قَّاهوتي لَ ذَِلك : ِرفصان
حتـى  �  فَانصرف رسولُ اِهللا . يا أَبا الْقَاِسِم ، انصِرف راِشدا ، فَواللَِّه ما كُنت جهوالً

ذَكَرتم ما بلَـغَ    : ِحجِر وأَنا معهم ، فَقَالَ بعضهم ِلبعٍض        ِإذَا كَانَ ِمن الْغِد اجتمعوا ِفي الْ      
ِمنكُم ، وما بلَغكُم عنه ، حتى ِإذَا بادأَكُم ِبما تكْرهونَ تركْتموه ، وبينا هم ِفي ذَِلك ، ِإذْ                   

: ِإلَيِه وثْبةَ رجٍل واِحٍد ، وأَحاطُوا ِبِه ، يقُولُـونَ لَـه   ، فَوثَبوا �  طَلَع علَيِهم رسولُ اِهللا 
نعم :  ِلما كَانَ يبلُغهم عنه ِمن عيِب آِلهِتِهم وِديِنِهم ؟ قَالَ            -أَنت الَِّذي تقُولُ كَذَا وكَذَا      

    ا الَِّذي أَقُولُ ذَِلكقَالَ  . ، أَن :  ر تأَير و         فَلَقَدأَب قَامقَالَ واِئِه ، وِع ِردمجذَ ِبمأَخ مهالً ِمنج
أَتقْتلُونَ رجالً أَنْ يقُولَ ربي اللَّه ؟ ثُم        : بكٍْر الصديق رِضي اللَّه عنه دونه يقُولُ وهو يبِكي          

أَيا رم دلَأَش فَِإنَّ ذَِلك ، هنفُوا عرصقَطُّان هِمن تلَغا بشيقُر ٦٤.ت  
إذا كان املنافقون ، وأصحاب الطول فيهم ، قد نكصوا على أعقام ، ورضـوا بـأن                 " 

يكونوا مع اخلوالف ، فإن النىب ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ والذين آمنـوا معـه ،     
 إىل اجلهـاد حـىت   فما أن دعاهم اللّه ورسوله   .. جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم ىف سبيل اللّه       
  .طاروا إليه سراعا ، ونفروا خفافا وثقاال

وإذا كان املخلّفون قد ألبسهم للّه بتخلفهم ثوب اخلزي ولذلـة ، فـإن رسـول اللّـه                  
وااهدين معه ، قد تلقاهم اللّه حفيا م ، موسعا هلم ىف رحاب فضله ورضوانه ، فمـأل               

هم ، ومكن هلم ىف األرض ، وأعد هلم ىف          أيديهم من املغامن ، وكتب هلم النصر على عدو        
  ..ذلك هو الفوز العظيم ..ورضوان من اللّه أكرب .. اآلخرة جنات جترى من حتتها األار 

العطف هنا بالواو ، إشارة إىل ما للرسـول  .. »وأُولِئك لَهم الْخيرات « : وىف قوله تعاىل  
صاف كرمية ، غري تلك األوصاف اليت وصفها        واملؤمنني ااهدين معه ، عند اللّه ، من أو        

اللّه م ، وأن ما وصفوا به هنا ليس إال من قبيل التنويه واإلشارة إىل تلك األوصاف اليت                  
ال حتصر ، وإن كان ذكر قليلها يغىن عن كثريها ، ألا كلها من باب واحد ، هو بـاب                    

                                                 
  صحيح) ٦٥٦٧) (٥٢٥ص  / ١٤ج  (- صحيح ابن حبان - ٦٤



 ١١٨

 الرسول والذين آمنـوا معـه       لكن.. ويكون من مفهوم اآلية الكرمية      .. اخلري واإلحسان   
« أولئك رضى اللّه عنهم ، وأنزهلم منازل رمحته وإحـسانه          .. جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم    

  .»وأُولِئك لَهم الْخيرات ، وأُولِئك هم الْمفِْلحونَ 
لْخيرات وأُولِئك لَهم ا  «: وىف تكرار اإلشارة إىل الرسول واملؤمنني ااهدين ىف قوله تعاىل           

تأكيد للتنويه م ، وتقرير لدرجتهم العالية ، ومرتلتهم الكرميـة           » وأُولِئك هم الْمفِْلحونَ    
كما أن ىف ذلك إشارة إىل أن مقامهم هذا الرفيع الذي هم فيـه ،               .. اليت أنزهلم اللّه إياها     

لنظر إىل هذا املستوي ،     ال تبلغه اإلشارة اليت يقصر عنها النظر ، وأنه لكى ميكن أن يرتفع ا             
  .ينبغى أن يكون ذلك على مراحل يقطعها صعدا ىف الوصول إليهم

 »    راتيالْخ ملَه م هنا .. فانظر إليهم   .. »أُولِئكم هناك   .. ال  ! إم فوق  .. وال  .. إإ
هـو  فارجع البصر كرتني ينقلب إليك البصر خاسئا و       » أُولِئك هم الْمفِْلحونَ    « .. هذا  

  ٦٥ "!حسري
. وإن ضريبة الذل ألفدح يف كثري من األحايني       . إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة      " 

وإن بعض النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة ال تطاق ، فتختار الـذل              
واملهانة هربا من هذه التكاليف الثقال ، فتعيش عيشة تافهة رخيصة ، مفزعة قلقة ، ختاف                

 ظلها ، وتفرق من صداها ، حيسبون كل صيحة عليهم ، ولتجدم أحرص الناس على                من
إم يؤدون ضريبة الذل    . هؤالء األذالء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة       .. حياة  
يؤدوا من نفوسهم ، ويؤدوا من أقدارهم ، ويؤدوا من مسعتهم ، ويؤدوا من              . كاملة

  » يؤدوا من دمائهم وأمواهلم وهم ال يشعروناطمئنام ، وكثريا ما 
رضوا ِبأَنْ يكُونوا مع الْخواِلِف وطُِبع على قُلُوِبِهم فَهـم ال           «أولئك الذين   .. ومن هؤالء   

  ..» يفْقَهونَ
»    هعوا منآم الَِّذينولُ وسوا  «.. وهم طراز آخر غري ذلـك الطـراز         .. » لِكِن الرـدجاه
فنهضوا بتكاليف العقيدة ، وأدوا واجب اإلميان وعملوا للعزة اليت          ..» مواِلِهم وأَنفُِسِهم ِبأَ

خريات الدنيا واآلخرة ، يف الدنيا هلم العـزة         ..» وأُولِئك لَهم الْخيرات  «ال تنال بالقعود    

                                                 
  )٨٦٢ / ٥ (-ين للقرآن ـ موافقا للمطبوع التفسري القرآ - ٦٥



 ١١٩

ىف ، وهلم رضوان    ويف اآلخرة هلم اجلزاء األو    . وهلم الكرامة وهلم املغنم وهلم الكلمة العالية      
الفالح يف الدنيا بالعيش الكرمي القومي والفالح يف        .. » وأُولِئك هم الْمفِْلحونَ  «اللّه الكرمي   

.. » أَعد اللَّه لَهم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيهـا  «: اآلخرة باألجر العظيم    
»ِظيمالْع زالْفَو ٦٦.»ذِلك  

  ــــــــــــ

                                                 
  )١٦٨٤ / ٣ (-ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٦



 ١٢٠

  على األنبياء السابقني���� ما فضل به 
  

جِعلَت لَنـا اَألرض  : فُضلْت علَى الناِس ِبثَالٍَث : � قَالَ رسولُ اِهللا : عن حذَيفَةَ ، قَالَ 
            ِعلَتجاَء ، وِجِد الْمن ا ِإذَا لَمورا طَها لَنهابرِعلَ تجا ، وِجدسا مفُوِف    كُلُّها كَـصفُوفُنص 

                طَ ِمثْلَهعي ِش لَمرالْع تحٍز تكَن ِة ِمنقَرِة الْبورآِخِر س اِت ِمنالَِء اآليؤه أُوِتيتالَِئكَِة ، والْم
  ٦٧.أَحد قَبِلي والَ أَحد بعِدي

جِعلَـِت اَألرض لَنـا   : ناِس ِبـثَالثٍ فُضلْنا علَى ال: قَالَ� وعن حذَيفَةَ، أَنّ رسولَ اللَِّه 
مسِجدا، وجِعلَ ترابها لَنا طَهورا ِإذَا لَم نجِد الْمـاَء، وجِعلَـت صـفُوفُنا كَـصفُوِف                

  ٦٨.الْمالِئكَِة
ـ       « -�-وعن حذَيفَةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه        ت صـفُوفُنا   فُضلْنا علَى الناِس ِبـثَالٍَث جِعلَ

              ا ِإذَا لَـمـورا طَها لَنهتبرت ِعلَتجا وِجدسا مكُلُّه ضا اَألرلَن ِعلَتجالَِئكَِة وفُوِف الْمكَص
  ٦٩.وذَكَر خصلَةً أُخرى. »نِجِد الْماَء 

ِبالسماحِة والشجاعِة : أَربٍع فُضلْت علَى الناِس ِب: �  قَالَ رسولُ اللَِّه : وعن أَنٍس ، قَالَ 
  ٧٠.وكَثْرِة الِْجماِع ، وِشدِة الْبطِْش

أُعِطيت خمسا لَم يعطَهن أَحد «  :-�   -قَالَ رسولُ اللَِّه : وعن جاِبر بِن عبِد اللَِّه قَالَ
      ِسريِب معِبالر تِصرِلى ، ناِء قَبِبياَألن ا ،         ِمنـورطَها وِجدسم ضاَألر ِلى ِعلَتجٍر ، وهةَ ش

                                                 
  صحيح) ٦٤٠٠) (٣١٠ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٦٧
  صحيح) ٦٧٨(مسند أيب عوانة  - ٦٨
   )١١٩٣(صحيح مسلم  - ٦٩
  وهو حديث    ٦/٧٠بداية     و ٨/٧٠ وخط   ٧/٩٧ واإلحتاف   ٩/١٢ و   ٨/٢٦٩وامع  ) ٢٦٠٧(مسند الشاميني  - ٧٠

  حسن
علما أنه ليس فيه إال سعيد بن بشري قـال   ) ٣٩٨٥(وضعيف اجلامع   ) ١٥٩٧(ووهم األلباين فحكم بوضعه يف ضعيفته       

وال أرى مبا يروى عن سعيد بن بشري بأسا ، ولعله يهم يف الشيئ بعد الشيئ ويغلط ، والغالب علـى                     : ابن عدي عنه    
  ٣/٣٧٦ه الصدق الكامل حديثه االستقامة والغالب علي



 ١٢١

وأَيما رجٍل ِمن أُمِتى أَدركَته الصالَةُ فَلْيصلِّ ، وأُِحلَّت ِلى الْغناِئم ، وكَانَ النِبى يبعثُ ِإلَى                
اِس كَافَّةً ، وِإلَى الن ِعثْتبةً ، واصِمِه خةَ قَوفَاعالش ِطيت٧١» أُع  .  

فُضلْت علَى اَألنِبياِء ِبِست أُعِطيت جواِمـع       «  قَالَ   -�-وعن أَِبى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه       
           ا وِجدسما وورطَه ضاَألر ِلى ِعلَتجو اِئمنالْغ ِلى أُِحلَّتِب وعِبالر تِصرنالْكَِلِم و ِسلْتأُر

  ٧٢.»ِإلَى الْخلِْق كَافَّةً وخِتم ِبى النِبيونَ 
   ـــــــــــــ

                                                 
  )١١٩١(وصحيح مسلم ) ٤٣٨(صحيح البخارى - ٧١
   )١١٩٥(صحيح مسلم - ٧٢



 ١٢٢

  ���� وجوب التأدب أثناء خماطبة الرسول
  

لَا تجعلُوا دعاَء الرسوِل بينكُم كَدعاِء بعِضكُم بعضا قَد يعلَم اللَّـه الَّـِذين           { : قال تعاىل   
نكُم ِلواذًا فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنةٌ أَو يِصيبهم عـذَاب              يتسلَّلُونَ مِ 

 ٦٣/النور)  [٦٣(أَِليم[  
 . . .ِبيا محمد ، أو ِبيا أََبا القَاِسـِم  �  كَانَ بعض الناِس ِمن املُؤِمِنِين يناِدي رسولَ اِهللا 

يا نِبي اِهللا ، ويا     : فَنهاهم اُهللا تعالَى عن ذَِلك تعِظيماً ِلقَدِر الرسوِل وتبِجيالً ، فَقَالَ قُولُوا             
ضهم يلُوذُ بع . ويحذِّر اُهللا تعالَى املُناِفِقني الذين يتسلَّلُونَ ويذِْهبونَ ِبدونَ ِإذٍْن          . رسولَ اِهللا   

                نيع مهرت ِإنْ لَمو ماهراِهللا ت نيولُ ، فَعسم الراهرالَ يٍض ِلكَيعهم ِببضعى باردتيٍض ، وِبِبع
ويَور اُهللا تعالَى حالَ هؤالِء وهم يتسلَّلُونَ ِبحذٍَر ِمن مجِلِس الرسـوِل ، ِممـا               . الرسوِل  

مطَلَِب اِإلذِْن       يِة وهاجاملُو نع مهنباِلفُونَ       . ثِّلُ جخي الِذين اِفِقنيالِء املُنؤالًَى هعاُهللا ت ددهيو
 عن أَمِر اِهللا ، ويتِبعونَ نهجاً غَير نهِجِه ، ويتسلَّلُونَ ِمن الصف ابتِغاَء منفَعـٍة ، أو اتقَـاءَ                  
                 ، ظَـامـا النِفيه طَِربضيو ، اِزينا املَولُّ ِفيهتخةٌ تنم ِفتهِصيبأَنْ ت ِمن مهذِّرحيٍر ، ورض
فَيختِلطُ احلَق بالباِطل ، وتفْسد أُمور اجلَماعِة وحياتها ، أَو يِصيبهم عذَاب أليم ِفي الـدنيا         

  ٧٣.واآلِخرِة 
واآلية حتت املسلمني على االمتثال ألمر الرسول الكرمي ، واالستجابة ملا يدعوهم إليه ،              " 

فليست دعوة الرسول للمسلمني ، مثل دعوة بعضهم لبعض ،          .. من غري مهل ، أو تردد       
  ..حيث يكون لإلنسان اخليار ىف أن جييب دعوة الداعي أو ال جييب 

لّه ، ليس ملؤمن وال مؤمنة اخليار ىف هذا األمر ، وإمنا            إن دعوة الرسول ، هى أمر من أمر ال        
وما كانَ ِلمؤِمٍن وال مؤِمنـٍة ِإذا       « : واللّه سبحانه وتعاىل يقول     .. عليه الطاعة واالمتثال    

            ـِرِهمأَم ةُ ِمنرالِْخي مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرو ى اللَّهودعـاء  ) األحـزاب  : ٣٦(» قَض
الرسول هنا ، هو دعاء إىل اجلهاد ىف سبيل اللّه ، وهو أمر ملزم لكل قادر علـى محـل                    

ما كانَ ِلأَهِل الْمِدينِة ومن حولَهم ِمن الْـأَعراِب         « : وىف هذا يقول اللّه تعاىل      .. السالح  

                                                 
  )٢٧٣٦ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٧٣



 ١٢٣

        نع فُِسِهموا ِبأَنغَبرال يوِل اللَِّه وسر نلَّفُوا عختفِْسِه   أَنْ يوقـد يكـون   )  التوبة ١٢٠(»  ن
الدعاء ألمر غري اجلهاد ، وهو ـ أيا كان ـ أمر ملزم ملن تلقى األمر من الرسول ، فإنـه    

يا أَيها الَِّذين آمنوا استِجيبوا ِللَِّه وِللرسوِل      « : ال يأمر إال خبري ، واللّه سبحانه وتعاىل يقول          
  ٧٤) "األنفال : ٢٤(» يكُم ِإذا دعاكُم ِلما يحِي

فأنتم يدعو بعضكم بعضاً يف مسألة خاصة، لكن الرسول يدعوكم ملسألة عامة تتعلـق              " 
  .حبركة حياة الناس مجيعاً إىل أنْ تقوم الساعة

يناديكم الرسول أو تنادونه؛ ألن لنداء الرسول صـلى      : أن الدعاء هنا مبعىن النداء يعين     : أو
يا حممد، وقـد عـاب      : ب مراعاا، فهو ليس كأحدكم تنادونه     اهللا عليه وسلم آداباً جي    

ِإنَّ الَِّذين ينادونك ِمـن     { :القرآن على مجاعة مل يلتزموا أدب النداء مع رسول اهللا، فقال          
  ].٤: احلجرات[}ورآِء الْحجراِت أَكْثَرهم الَ يعِقلُونَ 

ا أيها الرسول فقد أساءوا؛ ألنه ال يصح أنْ         ي: يا حممد، ولو قالوا حىت    : فأساءوا حني قالوا  
يتعجلوا رسول اهللا، وجيب أنْ يتركوه على راحته، إنْ وجد فراغاً للقائهم خرج إلـيهم،               

  .أساءوا من وجهني: إذن
ألن اجلامع بني الرسول وأمته ليس      . يا حممد : وال يليق أن نناديه صلى اهللا عليه وسلم بامسه        

وِلم ال وربه عز وجل     . ه رسول اهللا، فال بد أنْ نناديه ذا الوصف        أنه حممد، إمنا اجلامع أن    
وهو خالقه ومصطفيه قد ميزه عن سائر إخوانه من الرسل، ومن أويل العـزم، فنـاداهم                

يـانوح اهـِبطْ    { :وقال].٣٥: البقرة[}يآَءادم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ      { : بأمسائهم
 نالٍَم م{ :وقال].٤٨: هود[}ا  ِبس   اِهيمرـآ       * يـاِإبيؤالر قْتـدص الـصافات [}قَـد :

ياِعيسى ابن مريم   { :وقال].٣٠: القصص[}ياموسى ِإني أَنا اللَّه     { :وقال].١٠٥ـ١٠٤
: ص[}َألرِض  ياداوود ِإنا جعلْناك خِليفَةً ِفي ا     { :وقال].١١٦: املائدة[}أَأَنت قُلت ِللناِس    

٢٦.[  
الرسول، " ياأيها  " لكن مل يناِد رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم بامسه أبداً، إمنا يناديه بـ               

فإذا كان احلق ـ تبارك وتعاىل ـ مل جيعل دعاءه للرسول كدعائـه لبـاقي     . ياأيها النيب

                                                 
  )١٣٣٦ / ٩ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٤
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يب، يا رسول اهللا، يا     يا أيها الرسول، يا أيها الن     : رسله، أفندعوه حنن بامسه؟ ينبغي أن نقول      
  .نيب اهللا، فهذا هو الوصف الالئق املشرف

وكما نميز دعاء رسول اهللا حني نناديه، كذلك حني ينادينا حنن جيب أن نقدر هذا النداء،                
  ٧٥. "ونعلم أن هذا النداء خلري عام يعود نفعه على اجلميع

 حىت تستـشعر    -اللّه عليه وسلم     صلى   -ال بد من امتالء القلوب بالتوقري لرسول اللّه          "
فال بد للمريب من وقار ، وال بـد         . وهي لفتة ضرورية  . توقري كل كلمة منه وكل توجيه     

وفرق بني أن يكون هو متواضعا هينا لينا وأن ينسوا هم أنـه مـربيهم               . للقائد من هيبة  
فع ـا  جيب أن تبقى للمريب مرتلة يف نفوس من يربيهم يرت      .. فيدعوه دعاء بعضهم لبعض     

   ٧٦ ".عليهم يف قرارة شعورهم ، ويستحيون هم أن يتجاوزوا معها حدود التبجيل والتوقري
  ـــــــــــــ

                                                 
  )٢٨٢٥ ( / -تفسري الشعراوي  - ٧٥
 )٢٥٣٥ / ٤ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٧٦
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  ���� حترمي النجوى عند الرسول
  

ِم أَلَم تر ِإلَى الَِّذين نهوا عِن النجوى ثُم يعودونَ ِلما نهوا عنه ويتناجونَ ِبالِْإثْ             { : قال تعاىل   
              فُِسِهمقُولُونَ ِفي أَنيو ِبِه اللَّه كيحي ا لَمِبم كويح اُءوكِإذَا جوِل وسِة الرِصيعماِن وودالْعو

           ِصريالْم ا فَِبئْسهنلَوصي منهج مهبسقُولُ حا نِبم ا اللَّهنذِّبعلَا ي٨(لَو (  ا الَِّذينها أَيوا ِإذَا   ينَآم 
              قُـوا اللَّـهاتى وقْوالتو ا ِبالِْبرواجنتوِل وسِة الرِصيعماِن وودالْعا ِبالِْإثِْم وواجنتفَلَا ت متياجنت

ا ولَـيس ِبـضارِهم     ِإنما النجوى ِمن الشيطَاِن ِليحزنَ الَِّذين َآمنو      ) ٩(الَِّذي ِإلَيِه تحشرونَ    
  ]١٠-٨/اادلة)  [١٠(شيئًا ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه وعلَى اللَِّه فَلْيتوكَِّل الْمؤِمنونَ 

 ِبيالن نيكَانَ ب  �   ِلِمنياملُـس ِمـن دأَح رِإذَا م ودهكَانَ اليةٌ ، وعادوِة موِد املَِدينهي نيبو
نتأَى                  يفَِإذَا ر ، هكْرا يِبم ِلِه ، أَونَ ِبقَتواجنتا يمِإن مهأَن ِمناملُؤ ظُنى لَيتح ، مهنيا بنَ ِفيمواج

تهوا ، عِن النجوى فَلَم ين�  املُؤِمن ذَِلك خِشيهم فَترك طَِريقَه علَيِهم ، فَنهاهم رسولُ اِهللا 
                   نَ ِبِه ، فَقَـالَ لَـهواجنتا يوِلِه مسِلر نيبةَ يِذِه اآليالَى هعلَ اُهللا تزى ، فَأَنوجوا ِإىل النادعو

                 ولَى هد ععت وا هِبمو ، ِهملَيالٌ عبو وا هِبمفِْسِه ، وِفي ن ِإثْم وا هنَ ِبمواجتني مهـد   ِإنعت 
 ِبيالَفَِة النخاٍص ِبموتو ، ِمننيلَى املُؤع.  

 ِبيلَى النوِد عهالي ِمن فَرلَ نخدفَقَالُوا � و :  ِبـيا القَاِسِم ، فَقَالَ النا أَبي كلَيع امالس ) :
  كُملَيعبِ      ) . و قْصدوِد يهالي ِمن فَرذَا النكَانَ هوِل      وساَءةَ ِإلَى الرذَا اإلسِلِه هاَء  �قَوعوالد ،

علَيِه ، فَفَضحهم اُهللا ، وكَشف أَستارهم ، ثُم ذَكَر اُهللا تعالَى ِلرسوِلِه الكَِرِمي ، انهم كَانوا                 
       داً لَومحِبأَنَّ م مهفُسثُونَ أَندحيو ، لُونَ ذَِلكفْعـا          يا ِبميناُهللا ِفي الد مهذَّبقّاً لَعاً حِبيكَانَ ن 

  .يقُولُونَ ، َألنَّ اَهللا يعلَم ما يِسرونَ وما يعِلنونَ 
     ِهملَيالَى ععاُهللا ت درو :         املَقَر ِبئْس ِهيو ، ذَاِبِهمعو ةٌ ِلِعقَاِبِهمكَاِفي منهقَاِئالً ِإنَّ ج  املَـِصريو 

  .لَهم يوم الِقيامِة 
                ـمقُـولُ لَهفَي ، ـاِفِقنياملُنِة ووا كَالكَفَركُونِلئالَّ ي ِمِننياملُؤ هادالَى ِعبعاُهللا ت بؤديِإذَا :  و

         لُ أُولَِئكفْعا يلُوا كَمفْعفَالَ ت ، لواِتكُمخو ِديتكُمِفي أَن متياجناِب ،       تِل الِكتأَه ِمن ، الكُفَّار 
ومن واالَهم علَى ضالَِلِهم ِمن املُناِفِقني ، وتناجوا ِبما هو خير ، واتقُوا اَهللا ِفيما تفْعلُـونَ                 
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          أَنِة ، وامالِقي موونَ يرشحِإلَيِه ت كُموا أَنلَماعونَ ، وذُرا تِفيمو    اِلكُمملَى أَعع كُماِسبحيس ه
.  

 ِإنما التناِجي ِباِإلثِْم والعدواِن ِمن وسوسِة الشيطَاِن وتزِييِنِه ، والشيطَانُ يفْعلُ ذَِلك ِليحزنَ             
         الش لَِكنو ، مهرضى توجِذِه النأَنَّ ه اِمِهموا بِإيهنآم ئاً ، ِإالَّ       الِذينيش ِمِننياملُؤ رضطَانَ الَ يي

ِبِإرادِة اِهللا ومِشيئَِتِه ، فَعلَى املُؤِمِنني أَالَّ يهتموا ِبنجوى الكُفَّاِر واملُناِفِقني ، ولْيتوكَّلُوا علَـى               
  .اِهللا 
ثَةً فَالَ يتناج اثْناِن دونَ الثَّاِلِث ِإالَّ ِبِإذِْنِه فَِإنَّ         ِإذَا كُنتم ثَالَ  : " وجاَء ِفي احلَِديِث الشِريِف      ( 

 هنزحي ذَِلك ) . ( " ِلمسمو اِريخ٧٧) .الب  
هم املنافقون ، من الذين أظهروا اإلسالم ، واستبطنوا الكفر ،           : الذين وا عن النجوى     " 

  ..من اليهود وغريهم 
ضح املنافقني ، وما يدبرون من كيد للنىب واملـؤمنني ، كمـا             وقد وردت آيات كثرية تف    

محلت هذه اآليات نذرا إليهم بالويل والبالء ىف الدنيا واآلخرة ، إن هم مل يستقيموا على                
يستخفُونَ ِمن النـاِس    « : ومن ذلك قوله تعاىل     .. طريق اإلميان ، ومل خيلصوا دينهم للّه        

للَِّه وهو معهم ِإذْ يبيتونَ ما ال يرضى ِمن الْقَوِل وكانَ اللَّه ِبما يعملُونَ              وال يستخفُونَ ِمن ا   
  »مِحيطاً 

  ) ..النساء : ١٠٨(
وهذه اآلية تشنيع على املنافقني ، ونذير من النذر إليهم ، يفضح هذا النفاق الذي يعيشون                

 ، مل خيرجوا منه ، ومل ينتهوا عما وا عنـه ،             إم ما زالوا على نفاقهم    . فيه بني املؤمنني  
فهم ـ حيث ضمهم مكان ال يكون هلم حديث إال هذا احلديث اآلمث ، الذي يدبرون فيه  

.. »ويتناجونَ ِبالِْإثِْم والْعدواِن ومعِصيِة الرسوِل      « .. السوء ، واملكروه للنىب وللمسلمني      
هـو إمث ،    .. ديث ، وما جيرى على ألسنتهم مـن قـول           هذا هو ما يتسارون به من أحا      

  .وعدوان ، ومعصية للرسول

                                                 
  )٤٩٩٠ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٧٧
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هو فضح ألسـلوب مـن      .. »وِإذا جاؤك حيوك ِبما لَم يحيك ِبِه اللَّه         « : وقوله تعاىل   
أساليبهم اخلبيثة اليت دبروها فيما بينهم ، وهو أم إذا جاءوا إىل الرسول حيـوه بتحيـة                 

 يبدو ظاهرها سليما مقبوال ، ولكنها تلف ىف باطنها إمثا غليظا ، ومنكرا شنيعا ،                منافقة ، 
يقولون ذلك بألسنة معوجة ، تدغم » السام عليكم « ـ قاتلهم اللّه ـ   : حيث يقولون 

إا كلمة  .. فيها حروف الكلمة ، فال يستبني وجهها ، فال هى السام ، وال هى السالم                
املوت ،  : والسام  ..  أفواه منافقة مداهنة ، ال يعرف وجه أصحاا          منافقة ال وجه هلا ، من     

حتية بالدعاء عليه ، ال بالدعاء له ، وهى غـري مـا           .. فهذه حتية املنافقني للنىب     .. واهلالك  
) األحزاب : ٥٦(» ِإنَّ اللَّه ومالِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي « : حياه اللّه به ـ ىف قوله تعاىل  

يا أَيها الَِّذين آمنـوا     « : ىف قوله سبحانه    .. وهى غري ما أمر اللّه املؤمنني أن حييوا النيب به           
  ).األحزاب : ٥٦(» صلُّوا علَيِه وسلِّموا تسِليماً 

 ،  تنويه بقدر النيب الكرمي ، ومرتلته عند ربـه        » ِبما لَم يحيك ِبِه اللَّه      « : وىف قوله تعاىل    
وأنه سبحانه إذ حيييه تلك التحية املباركة الطيبة ، فال عليه إذا حياه املنافقون تلك التحيـة        

  ..اآلمثة املنكرة 
ـ أي ومن مقـوالم  » ويقُولُونَ ِفي أَنفُِسِهم لَو ال يعذِّبنا اللَّه ِبما نقُولُ          « : وقوله تعاىل   

أي هلّـا   » لَو ال يعذِّبنا اللَّه ِبما نقُولُ ؟        « : أنفسهم  املنكرة اليت يقولوا فيما بينهم وبني       
يعذبنا اللّه مبا نقول من سوء ىف حممد ؟ إنه لو كان حممد على صلة باللّه كما يـدعى ملـا     

بـل إـم    ! خلّى اللّه بيننا وبينه ، نرميه باملنكر من القول ، مث ال يعاقبنا على ذلـك ؟                  
بعد من هذا ، فيستدعون العذاب من اللّه ، إن كان للّـه غـرية               ليذهبون ىف الضالل إىل أ    

  !.على حممد ، ورعاية له
هذا هو جواب ما سألوه مـن     .. »حسبهم جهنم يصلَونها فَِبئْس الْمِصري      « : وقوله تعاىل   

العذاب ، وهو عذاب اآلخرة ، حيث يصلون نار جهنم ، وذلك هو مـصريهم الـذي                 
أفليس ذلك حـسبهم    .. ه وهم سائرون ىف طريق الضالل ، وإنه لبئس املصري           يصريون إلي 
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من العذاب ؟ أال يكفيهم ما يلقون ىف جهنم من عذاب ؟ أيريدون بعد هذا مزيدا منـه ؟                   
."٧٨  
 مع املنافقني يف أول األمـر       - صلى اللّه عليه وسلم      -واآلية توحي بأن خطة رسول اللّه       "

مة واإلخالص ، ويهم عن الدسائس واملـؤامرات الـيت          كانت هي النصح هلم باالستقا    
  .يدبروا باالتفاق مع اليهود يف املدينة وبوحيهم

وأم بعد هذا كانوا يلجون يف خطتهم اللئيمة ، ويف دسائسهم اخلفية ، ويف التدبري السيئ                
ى اللّه   صل -للجماعة املسلمة ، ويف اختيار الطرق والوسائل اليت يعصون ا أوامر الرسول             

  . ويفسدون عليه أمره وأمر املسلمني املخلصني-عليه وسلم 
: كما أا توحي بأن بعضهم كان يلتوي يف صيغة التحية فيحورها إىل معىن سيئ خفـي                 

»       ِبِه اللَّه كيحي ِبما لَم كويح كِإذا جاؤكما كان اليهود يقولـون       -كأن يقولوا   . »و - 
مبعىن املـوت لكـم أو مبعـىن        . السالم عليكم : ون أم يقولون    وهم يومه . السام عليكم 

وهـم يقولـون يف     ! أو أية صيغة أخرى ظاهرها بريء وباطنها لئيم       ! تسامون يف دينكم  
أي يف حتيتهم ، أو يف جمالسهم اليت        . لو كان نبيا حقا لعاقبنا اللّه على قولنا هذا        : أنفسهم  

  .اتيتناجون فيها ويدبرون الدسائس واملؤامر
 - صلى اللّه عليه وسـلم  -وظاهر من سياق السورة من مطلعها أن اللّه قد أخرب الرسول          

فقد سبق يف السورة إعالن أن اللّه       . مبا كانوا يقولونه يف أنفسهم ، ومبجالسهم ومؤامرام       
مما يوحي بأنـه  . إخل.. قد مسع للمرأة اادلة وأنه ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم      

ومبا يقولونه كـذلك يف    ! لع رسوله على مؤامرات أولئك املنافقني وهو حاضر جمالسهم        أط
  .أنفسهم

وكـشف هـذه    .»حسبهم جهنم يصلَونها فَِبئْس الْمـِصري     «: مث رد عليهم بقوله تعاىل      
 املؤامرات اخلفية ، وإفشاء جنواهم اليت عادوا إليها بعد ما وا عنها ، وكذلك فضح مـا                

هذا كله هو تصديق وتطبيـق      .. » لَوال يعذِّبنا اللَّه ِبما نقُولُ    «: كانوا يقولونه يف أنفسهم     
حلقيقة علم اللّه مبا يف السماوات وما يف األرض ، وحضوره لكل جنوى ، وشهوده لكـل                 

                                                 
 )٨٢٤ / ١٤ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٨
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وهو يوقع يف نفوس املنافقني أن أمرهم مفـضوح ، كمـا يـوحي للمـؤمنني                . اجتماع
  .الوثوقباالطمئنان و

لينـهاهم عـن    » يا أَيها الَِّذين آمنوا   «: وهنا يلتفت إىل الذين آمنوا ، خياطبهم ذا النداء          
التناجي مبا يتناجى به املنافقون من اإلمث والعدوان ومعصية الرسول ، ويذكرهم تقوى اللّه              

منـوا ،   ، ويبني هلم أن النجوى على هذا النحو هي من إحياء الشيطان ليحـزن الـذين آ                
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذا تناجيتم فَال تتنـاجوا ِبالْـِإثِْم والْعـدواِن     «: فليست تليق باملؤمنني    

ِإنما النجوى  . ومعِصيِة الرسوِل ، وتناجوا ِبالِْبر والتقْوى ، واتقُوا اللَّه الَِّذي ِإلَيِه تحشرونَ           
كَّـِل                ِمنوتلَى اللَِّه فَلْيعئاً ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه ، ويش ِهمِبضار سلَيوا ونآم نَ الَِّذينزحطاِن ِلييالش 

  ..» الْمؤِمنونَ
ويبدو أن بعض املسلمني ممن مل تنطبع نفوسهم بعد حباسة التنظيم اإلسـالمي ، كـانوا                

األمـر  . يتناجوا فيما بينهم ويتشاوروا بعيدا عن قيادم      يتجمعون عند ما حتزب األمور ، ل      
الذي ال تقره طبيعة اجلماعة اإلسالمية ، وروح التنظيم اإلسالمي ، اليت تقتضي عـرض               
كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح على القيادة ابتداء ، وعـدم التجمعـات اجلانبيـة يف                 

 ما قد يؤدي إىل البلبلة ، وما        كما يبدو أن بعض هذه التجمعات كان يدور فيها        . اجلماعة
 ولكن جمرد   - ولو مل يكن قصد اإليذاء قائما يف نفوس املتناجني           -يؤذي اجلماعة املسلمة    

إثارم للمسائل اجلارية وإبداء اآلراء فيها على غري علم ، قد يؤدي إىل اإليذاء ، وإىل عدم                 
  .الطاعة

يا أَيها الَّـِذين    «:  للنداء وقعه وتأثريه     وهنا يناديهم اللّه بصفتهم اليت تربطهم به ، وجتعل        
ويـبني  .  باإلمث والعدوان ومعصية الرسول    - إذا تناجوا    -لينهاهم عن التناجي    .. » آمنوا

.. » وتناجوا ِبالِْبر والتقْـوى     «: هلم ما يليق م من املوضوعات اليت يتناجى ا املؤمنون           
اليقظـة والرقابـة للّـه      : والتقوى  . اخلري عامة : والرب  . التدبري وسائلهما وحتقيق مدلوهلم   

ويذكرهم مبخافة اللّه الذي حيشرون إليه ، فيحاسبهم        . سبحانه ، وهي ال توحي إال باخلري      
  .مهما ستروه وأخفوه. وهو شاهده وحمصيه. مبا كسبوا
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فوان بن حمرز   أخربنا مهام ، عن قتادة ، عن ص       : حدثنا ز وعفان ، قاال      : قال اإلمام أمحد    
 -كيف مسعت رسول اللّه     : كنت آخذا بيد ابن عمر ، إذ عرض له رجل ، فقال             :، قال   

 صـلى   -مسعت رسول اللّه    :  يقول يف النجوى يوم القيامة؟ قال        -صلى اللّه عليه وسلم     
إن اللّه يدين املؤمن ، فيضع عليه كنفه ، ويستره من النـاس ،         «:  يقول   -اللّه عليه وسلم    

أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كـذا؟          :  بذنوبه ، ويقول له      ويقرره
فإين قد سترا عليك يف الـدنيا       : حىت إذا قرره بذنوبه ، ورأى يف نفسه أنه قد هلك قال             

وأما الكفار واملنافقون فيقول األشـهاد      . مث يعطى كتاب حسناته   . وأنا أغفرها لك اليوم   
  .»١» « أال لعنة اللّه على الظاملنيهؤالء الذين كذبوا على رم ،

مث ينفرهم من التناجي واملسارة والتدسس بالقول يف خفية عن اجلماعة املسلمة ، اليت هم               
. منها ، ومصلحتهم مصلحتها ، وينبغي أال يشعروا باالنفصال عنها يف شأن من الـشئون              

تبث يف قلوم احلزن    إن رؤية املسلمني للوسوسة واهلمس واالنعزال باحلديث        : فيقول هلم   
والتوجس ، وختلق جوا من عدم الثقة وأن الشيطان يغري املتناجني ليحزنوا نفوس إخوام              

: ويطمئن املؤمنني بأن الشيطان لن يبلغ فيهم ما يريـد           . ويدخلوا إليها الوساوس واهلموم   
»        لَيوا ، ونآم نَ الَِّذينزحطاِن ِلييالش وى ِمنجا النمئاً    ِإنيش ِهمِبضار ِإلَّا ِبِإذِْن اللَّـِه      -س - 

  ..» وعلَى اللَِّه فَلْيتوكَِّل الْمؤِمنونَ
فليس وراء ذلك توكل ، وليس من دون اللّـه مـن            . فاملؤمنون ال يتوكلون إال على اللّه     

 وقد وردت األحاديث النبوية الكرمية بالنـهي عـن التنـاجي يف           ! يتوكل عليه املؤمنون  
جاء يف الصحيحني من حـديث  : احلاالت اليت توقع الريبة وتزعزع الثقة وتبعث التوجس     

قال رسول اللّه   :  قال   - رضي اللّه عنه     - عن عبد اللّه بن مسعود       - بإسناده   -األعمش  
إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلـك           « : - صلى اللّه عليه وسلم      -

فأما حيث  . ع ، كما أنه حتفظ حكيم إلبعاد كل الريب والشكوك         وهو أدب رفي  . »حيزنه
تكون هناك مصلحة يف كتمان سر ، أو ستر عورة ، يف شأن عام او خاص ، فال مانع من                    

وال جيـوز أن    . وهذا يكون عادة بني القادة املسئولني عن اجلماعة       . التشاور يف سر وتكتم   
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ا هو الذي ى عنه القـرآن وـى عنـه    فهذ. يكون جتمعا جانبيا بعيدا عن علم اجلماعة      
  .وهذا هو الذي يفتت اجلماعة أو يوقع يف صفوفها الشك وفقدان الثقة. الرسول

ووعد اللّه قاطع يف أن الـشيطان لـن   . وهذا هو الذي يدبره الشيطان ليحزن الذين آمنوا      
وهـو شـاهد   يبلغ ذه الوسيلة ما يريد يف اجلماعة املؤمنة ، ألن اللّه حارسها وكالئهـا            

ولن يـضر الـشيطان     . حاضر يف كل مناجاة ، وعامل مبا يدور فيها من كيد ودس وتآمر            
وهو استثناء حتفظي لتقرير طالقة املشيئة يف كل موطن مـن  .. » ِإلَّا ِبِإذِْن اللَّهِ  «.. املؤمنني  

  ..مواطن الوعد واجلزم ، لتبقى املشيئة حرة وراء الوعد واجلزم 
فهو احلارس احلامي ، وهو القوي العزيز ، وهو العليم          .. » لْيتوكَِّل الْمؤِمنونَ وعلَى اللَِّه فَ  «

وقد وعـد   . وال يكون يف الكون إال ما يريد      . وهو الشاهد احلاضر الذي ال يغيب     . اخلبري
  ٧٩"فأي طمأنينة بعد هذا وأي يقني؟ . حبراسة املؤمنني

  ـــــــــــــ
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  ة الرسولاحلث على تقدمي صدقة قبل مناجا
  

يا أَيها الَِّذين َآمنوا ِإذَا ناجيتم الرسولَ فَقَدموا بين يدي نجـواكُم صـدقَةً              { : قال تعاىل   
            ِحيمر غَفُور وا فَِإنَّ اللَّهِجدت فَِإنْ لَم رأَطْهو لَكُم ريخ ـ    ) ١٢(ذَِلك وا بمقَدأَنْ ت مفَقْتأَأَش ني

يدي نجواكُم صدقَاٍت فَِإذْ لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه علَيكُم فَأَِقيموا الـصلَاةَ وَآتـوا الزكَـاةَ                
  ]١٣-١٢/اادلة)  [١٣(وأَِطيعوا اللَّه ورسولَه واللَّه خِبري ِبما تعملُونَ 

 ِمِننيالَى املُؤعاُهللا ت رأْمولَ اِهللا يسثُوا ردحونَ أَنْ يِريدي الِذين  �  ، ـهنيبو مهنيا بِفيم ) أَي
، أَنْ يقَدموا بين يدي ذَِلك صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيِهم ، وتؤهلُهم ِلبلَوِغ هذَا املُقَاِم              ) مسارةً  

دِذِه الصقِدِمي هِفي توِل ، وساِة الراجنم يدي نيـةٌ  �  قَِة بِكيزتاِهللا ، و دِعن ِظيمع ابثَو
ِللنفُوِس ، فَِإذَا لَم يكُن ، من يِريد مناجاةَ الرسوِل ، ِممن يمِلكُـونَ شـيئاً يـستِطيعونَ                  

ي لَيِه ِإذَا لَمع جرِبِه فَالَ ح قدصالت ِحيمر اُهللا غَفُورو ، قدصت.  
        ِبيِن النِفيِف عخةُ ِللتِذِه اآليه لَتزن قَدلَيـِه ،          �وقُّوا عى شّتح مقَو أَلَهس اِل فَقَدؤالس ِمن

 هنع فِّفخاُهللا أَنْ ي ادفَأَر.  
اِهللا ، وِخفْتم الفَقْر ِإنْ قَدمتم الـصدقَاِت ، ووسـوس            أَبِخلْتم ِباملَاِل أَنْ تنِفقُوه ِفي سبيِل       

                 ذَِلـك قشِفقُوا املَالَ ، ونت لَم متما داِل؟ فَمِللْم اعيِفيِه ض فَاقذَا اِإلنطَانُ أَنَّ هيالش كُمِإلَي
م ِباملُناجاِة ِمن غَيِر تقِْدِمِة صدقَاٍت ، فَتداركُوا        علَيكُم فَقَد خفَّف اُهللا عنكُم ، ورخص لَكُ       

                ، اِلكُمـوأَم نكَاِة عفِْع الزلَى دعِل ، وا اَألكْمِههجلَى والَِة عِة الصلَى ِإقَامِة عرِباملُثَاب ذَِلك
        و ، ولُهسرو وِبِه ه كُمرأْما يوا اَهللا ِفيمأَِطيعو         لُهمعا يِبم ِبرياُهللا خو ، هنع اكُمهنا يموا عهتان

  ٨٠.الِعباد ، وسيحاِسبهم علَيِه 
تأديبا هلـم  �  يأمر تعاىل املؤمنني بالصدقة، أمام مناجاة رسوله حممد :"  وقال السعدي 

بذلك يكثـر   : هر أي ، فإن هذا التعظيم، خري للمؤمنني وأط      �وتعليما، وتعظيما للرسول    
 خريكم وأجركم، وحتصل لكم الطهارة من األدناس، اليت من مجلتها ترك احترام الرسول 

واألدب معه بكثرة املناجاة اليت ال مثرة حتتها، فإنه إذا أمر بالصدقة بني يدي مناجاتـه                � 
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 لـه  صار هذا ميزانا ملن كان حريصا على اخلري والعلم، فال يبايل بالصدقة، ومن مل يكـن     
حرص وال رغبة يف اخلري، وإمنا مقصوده جمرد كثرة الكالم، فينكف بذلك عن الذي يشق               
على الرسول، هذا يف الواجد للصدقة، وأما الذي ال جيد الصدقة، فإن اهللا مل يضيق عليـه                 

  .األمر، بل عفا عنه وساحمه، وأباح له املناجاة، بدون تقدمي صدقة ال يقدر عليها
تعاىل شفقة املؤمنني، ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة، سـهل           مث ملا رأى تبارك و    

األمر عليهم، ومل يؤاخذهم بترك الصدقة بني يدي املناجاة، وبقـي التعظـيم للرسـول               
واالحترام حباله مل ينسخ، ألن هذا احلكم من باب املشروع لغريه، ليس مقصودا لنفـسه،               

له، وأمرهم تعاىل أن يقومـوا باملـأمورات        وإمنا املقصود هو األدب مع الرسول واإلكرام        
مل يهن عليكم تقدمي الصدقة، وال      : أي} فَِإذْ لَم تفْعلُوا    { : الكبار املقصودة بنفسها، فقال   

{ : يكفي هذا، فإنه ليس من شرط األمر أن يكون هينا على العبد، وهلذا قيـده بقولـه                
    كُملَيع اللَّه ابتالةَ    {عفا لكم عن ذلك،     : أي} ووا الصا وشـروطها،   }  فَأَِقيمبأركا

  .إىل مستحقيها] يف أموالكم[املفروضة } وآتوا الزكَاةَ { ومجيع حدودها ولوازمها، 
وهاتان العبادتان مها أم العبادات البدنية واملالية، فمن قام ما على الوجه الشرعي، فقـد               

وهذا أمشل ما   } وأَِطيعوا اللَّه ورسولَه     { :]وهلذا قال بعده  [قام حبقوق اهللا وحقوق عباده،      
  .يكون من األوامر

رسوله، بامتثال أوامرمها واجتناب نواهيهما، وتصديق      ] وطاعة[ويدخل يف ذلك طاعة اهللا      
  .ما أخربا به، والوقوف عند حدود اهللا 

فيعلم } ا تعملُونَ   واللَّه خِبري ِبم  { : والعربة يف ذلك على اإلخالص واإلحسان، وهلذا قال       
  ٨١.وجه صدرت، فيجازيهم على حسب علمه مبا يف صدورهم: تعاىل أعماهلم، وعلى أي

دعا اللّه سبحانه وتعاىل املؤمنني ىف آية سابقة ، إىل أن تكون مناجام بالرب والتقـوى ،                 " 
تنـاجوا ِبالْـِإثِْم والْعـدواِن      يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذا تناجيتم فَال ت       « : حيث يقول سبحانه    

) اادلـة  : ٩.(»ومعِصيِة الرسوِل وتناجوا ِبالِْبر والتقْوى واتقُوا اللَّه الَِّذي ِإلَيِه تحشرونَ           
فكيـف إذن تكـون     .. فمناجاة املؤمنني بعضهم بعضا ينبغى أن تقوم على الرب والتقوى           
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ت اللّه وسالمه عليه ؟ إا حينئذ ينبغى أن تكون املناجاة اخلالـصة     مناجام الرسول صلوا  
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذا ناجيتم الرسولَ فَقَـدموا         « : وهلذا جاء قوله تعاىل     ..للرب والتقوى   

و أن يلقـى    واملراد بتقدمي الصدقة هنا قبل مناجاة الرسول ، ه        » بين يدي نجواكُم صدقَةً     
فالصدقة مرضاة للرب ،    .. املؤمن رسول اللّه على طهارة وتزكية ذه الصدقة اليت يقدمها           

» خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيِهم ِبهـا         « : مطهرة القلب ، كما يقول سبحانه       
  ) ..التوبة : ١٠٣(

 يدى النيب صلوات اللّه وسالمه عليه ، وإمنا         وليس املراد بتقدمي الصدقة هنا ، أن توضع بني        
  ..املراد ا أن توضع ىف يد من يستحقها من الفقراء واملساكني وابن السبيل 

وهذه الصدقة اليت يقدمها املؤمن الذي يغشى جملس الرسول ، هى ـ كما قلنا ـ مطهرة   
 حيث يكـون ىف تلـك       هلذا املؤمن ، وإعداد له كى يلتقى بالنيب الكرمي ، وينتفع ديه ،            

فالـصالة  .. إن ذلك أشبه بالطهارة قبل الصالة       .. احلال على قرب نفسى وروحى منه       
مناجاة للّه سبحانه وتعاىل ، ودخول إىل ساحة مغفرته ورضوانه ، والطهارة قبل الدخول              

جل ىف الصالة ، هى اليت ىيء املؤمن نفسيا وروحيا لالتصال باللّه سبحانه ، والقرب منه                
فكما أنه ال جيوز للمؤمن أن يدخل بيتا غري         .. إا أشبه باالستئذان قبل الدخول      .. وعال  

بيته من قبل أن يستأذن ، رعاية حلرمة املسكن وأهله ـ فكذلك ينبغى علـى املـؤمن أال    
يقتحم مقام الرسول ، ويغشى محاه الطهور ، من غري أن يقف بني يدى هذا احلمى ، وأن                  

يدخل منها على مشاعره أنه لن يؤذن له بالدخول إىل هذا احلمى ، من غري               يقدم صدقة ،    
أي هذا الفعل الذي تفعلونه بتقـدمي       » ذِلك خير لَكُم وأَطْهر     « : وقوله تعاىل   ! استئذان

الصدقة قبل مناجاتكم الرسول ـ هو خري لكم ، وأطهر ، حيث يرضى اللّـه سـبحانه    
نوبكم ، فيكون لقاؤكم للرسول علـى صـفاء نفـس ،    وتعاىل عنكم ، ويطهركم من ذ  

  ..وشفافية روح ، فتصيبون كثريا من اخلري الذي بني يديه 
فإن مل جتدوا صدقة تقدموا ، فـال        » فَِإنْ لَم تِجدوا فَِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيم        « : قوله تعاىل   

انه يغفر لكـم ذنـوبكم ،       حرج عليكم ، إذ ال يكلف اللّه نفسا إال وسعها ، واللّه سبح            
ويطهركم ، حىت إذا ناجيتم الرسول كنتم على حال من الطهر كحـال الـذين قـدموا                 



 ١٣٥

صدقات بني يدى جنواهم ، فاللّه سبحانه غفور ، أي كثري املغفرة ، تسع مغفرته اخللـق                 
مجيعا ، وهو رحيم بكم ، فال حيرمكم مغفرته اليت قصرت أيديكم عن أن تنالوها بالصدقة                

..  
أَأَشفَقْتم أَنْ تقَدموا بين يدي نجواكُم صدقاٍت ، فَِإذْ لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه             « : قوله تعاىل   و

. »علَيكُم فَأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكاةَ وأَِطيعوا اللَّه ورسولَه واللَّه خـِبري ِبمـا تعملُـونَ                
مبعـىن أن   .. ن يكونون على إمجاع بأن هذه اآلية ناسخة لآلية اليت قبلها            املفسرون يكادو 

تقدمي الصدقة من املؤمن الذي يود مناجاة الرسول ، قبل أن يدخل ىف مناجاته ، والـذي                 
دعت إليه اآلية السابقة ـ قد جاءت هذه اآلية ناسخا له ، ختفيفا على الـذين يـودون    

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذا     « :  النسخ ، إنه ملا نزل قوله تعاىل         ويقولون لتعليل هذا  .مناجاة النيب 
شق ذلك على كثري من املـؤمنني ،        .. »ناجيتم الرسولَ فَقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَةً        

وضن كثري من األغنياء بأمواهلم أن خيرجوا منها صدقة عند مناجاة الرسول ، وذا قلّـت              
أَأَشـفَقْتم أَنْ   « : تلك األعداد الكثرية اليت كانت تسعى إىل مناجاة النيب ، فرتلت اآليـة              

فنسخت اآلية اليت قبلها ، وأبيح للمؤمنني مناجـاة         » تقَدموا بين يدي نجواكُم صدقاٍت      
  !!الرسول من غري صدقة يقدموا بني يدى جنواهم

وذلك .. نسخ ىف القرآن ، وأنه ال نسخ ىف هذه اآلية بالذات             وحنن على رأينا من أنه ال       
  .من وجوه

أن الصدقة اليت دعي املؤمنون إىل تقدميها بني يدى جنواهم غري حمددة املقدار ، ومن               : أوال  
وإذن .. هنا كانت أى صدقة يقدمها املؤمن ىف هذا املقام جمزية له ، ولو كانت شق متـرة    

  .يشق على املؤمنني ، حىت جييء األمر بنسخ تقدمي هذه الصدقةفليس يف هذه الصدقة ما 
ليس ما جاءت به اآلية من األمر بتقدمي الصدقة ـ واللّه أعلم ـ أمرا ملزما ، يقع   : وثانيا 

ذِلـك  « : موقع الوجوب ، بل هو أمر للندب واالستحباب ، ولذلك علّل له بقوله تعاىل        
    رأَطْهو لَكُم رياوزة عنه عند عدم وجود الصدقة        مث جا .. »خوا    « : ءت اِجـدت فَِإنْ لَم

 ِحيمر غَفُور فَِإنَّ اللَّه«.  



 ١٣٦

أَأَشفَقْتم أَنْ تقَدموا بين يدي نجواكُم      « : قوله تعاىل ىف اآلية اليت يقال إا ناسخة         : وثالثا  
ال الذي ينفق ىف هذا الوجه ، وإمنا        ـ ليس معىن كلمة اإلشفاق هنا الضن بامل       » صدقاٍت  

هو اخلوف من أال جيد املؤمنون ما يتصدقون به ىف كل وقت يلقون فيـه رسـول اللّـه                   
وخاصة .. وكثري منهم كان يلقى النيب كل يوم مرات كثرية          .. صلوات اللّه وسالمه عليه     

لي ، وعبد   صحابته الذين كانوا على اتصال دائم به ، كأىب بكر ، وعمر ، وعثمان ، وع               
فهـؤالء  .. الرمحن بن عوف ، وأىب عبيدة ، وطلحة ، والزبري ، وأىب هريـرة وغريهـم                 

الصحابة الكرام وأمثاهلم ، يشق عليهم أن حيجبهم عن الرسول حجاب ىف ار أو ليـل ،                 
فهم ـ واألمر كـذلك ـ بـني     .. وكثريا ما تكون الصدقة غري ممكنة هلم ىف كل حال 

وىف هذا إعنـات    ..  يلتقوا بالرسول حىت يقدموا بني يدى لقائهم صدقة          إما ، ألّا  : حالني  
وقد ال يكون بـني يـدى       .. شديد هلم ، وخاصة أن لقاءهم للنىب يتكرر مرات ىف اليوم            

وإنه ليس بالذي يرضى نفس هؤالء الصحابة الكـرام أن          .. أحدهم ما يقدمه من صدقة      
فَِإنْ لَم  « :  يدخلون ىف حكم قوله تعاىل       يكون لقاؤهم للنىب من غري تقدمي صدقة ، حيث        

 ِحيمر غَفُور وا فَِإنَّ اللَّهِجدفإن ذلك ـ وإن كان يبيح هلم لقاء النيب ومناجاته مـن   ..»ت
غري صدقة ـ إال أنه يضعهم ىف موضع ال حيبونه ، وال يرضونه ألنفسهم ، إم يطلبون أن  

 ، وإم ليعدون أنفسهم مقصرين ، إذا هـم          يكونوا على أحسن أحواهلم ىف لقائهم للنىب      
  !.التقوا بالرسول من غري تقدمي الصدقة ، وإن كان ذلك متجاوزا هلم عنه

وإنه لكي يزول هذا احلرج من صدور الصحابة الذين ال جيدون الصدقة اليت يقدموا بني               
موا بين يـدي نجـواكُم   أَأَشفَقْتم أَنْ تقَد« : يدي مناجام الرسول ـ جاء قوله تعاىل  

وجاء لفظ الصدقات مجعا ، ال مفردا ، وىف ذلك دليل على أن املراد ذا ،                .. »صدقاٍت  
هم الصحابة الذين كانوا على لقاء دائم بالنيب ، ذلك اللّقاء الذي يـدعوهم إىل تقـدمي                 

  ..صدقات كلّ يوم ، ال صدقة واحدة 
ن يضن واحد من صحابة رسول اللّه  صلى اهللا عليـه            ومن جهة أخرى ، فإنه من احملال أ       

فكيف والصدقة  .. وسلم مباله كله ، وميسك به ، إذا كان هذا املال وسيلة إىل لقاء النيب                
  .املطلوبة هي بعض من هذا املال ؟ 



 ١٣٧

 يشري إىل أن    »فَِإذْ لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه علَيكُم       « : قوله تعاىل ىف هذه اآلية أيضا       : ورابعا  
الذين مل يفعلوا ، أي مل يستطيعوا تقدمي الصدقة ـ ال ضنا ا ، ولكن عجـزا عنـها ـ     
هؤالء قد تاب اللّه عليهم ، أي رمحهم ، ورفع عنهم احلرج ، وأفسح هلـم الطريـق إىل                   

  .مناجاة النيب من غري تقدمي الصدقة اليت عجزوا عنها
 ، والرضا ، فهي توبة من اللّه سبحانه وتعاىل عليهم           فالتوبة هنا ، معناها الرمحة ، والقبول      

ومثل هذه التوبة ما جـاء ىف قولـه         . ، أي عود عليهم منه سبحانه وتعاىل بفضله ورمحته        
» لَقَد تاب اللَّه علَى النِبي والْمهاِجِرين والْأَنصاِر الَِّذين اتبعوه ِفي ساعِة الْعسرِة             « : تعاىل  

  .فالتوبة هنا توبة رضى وإحسان) التوبة : ١١٧(
  ..أما التوبة من العبد ، فهي رجوع إىل اللّه بالندم ، واالخنالع من املعصية 

فَِإذْ لَم تفْعلُوا   « : مجلة حالية من الفاعل ىف قوله تعاىل        » وتاب اللَّه علَيكُم    « وقوله تعاىل   
  .لكم اللّه عليها ، ورمحكم فيهاأي إذ مل تقدموا الصدقة ىف حال قد قب» 

» فَأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكاةَ وأَِطيعوا اللَّه ورسولَه واللَّه خِبري ِبما تعملُونَ            « وقوله تعاىل   
أي فإذ قد رمحكم اللّه ، وعاد       .. اليت تفيد مع الظرف معىن الشرط       » إذ  « ـ هو جواب    

 احلرج ىف لقاء النيب من غري تقدمي صدقة ـ فأقيموا الصالة ،  بفضله عليكم ، ورفع عنكم
وآتوا الزكاة ، وأطيعوا اللّه ورسوله ، فذلك هو شكركم للّه سبحانه وتعاىل على ما فضل                

ففي إقامة الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وطاعة اللّه ورسوله ، ما يقـربكم مـن                ..به عليكم   
ة ، أشبه مبن ميد يده بصدقات ال تنقطـع أبـدا            الرسول ، ويقيمكم أبدا على طهارة دائم      

وعلى هذا فإنه ليس بني اآليتني تناسخ ، بل إن كال اآليتني من احملكم ، وأما يتناوالن                 ..
  ٨٢."واللّه أعلم.. أمرا واحدا ، ويعاجلان قضية واحدة ، ال تتم أركاا إال باآليتني معا 

  
  ــــــــــــ

                                                 
  )٨٣٤ / ١٤ (- موافقا للمطبوع التفسري القرآين للقرآن ـ - ٨٢



 ١٣٨

  املقام احملمود يوم القيامة 
  

} )٧٩(وِمن اللَّيِل فَتهجد ِبِه ناِفلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا             { :قال تعاىل   
  ]٧٩/اإلسراء[

لتكون : أي} ناِفلَةً لَك   { . صل به يف سائر أوقاته    : أي} وِمن اللَّيِل فَتهجد ِبِه     { : وقوله
علو القدر، ورفع الدرجات، خبالف غريك، فإا تكون كفـارة          صالة الليل زيادة لك يف      

  .لسيئاته
أن الصلوات اخلمس فرض عليك وعلى املؤمنني، خبالف صـالة          : وحيتمل أن يكون املعىن   

الليل، فإا فرض عليك باخلصوص، ولكرامتك على اهللا، أن جعل وظيفتك أكثـر مـن               
 وهو املقام الذي حيمده فيـه األولـون         غريك، وليكثر ثوابك، وتنال بذلك املقام احملمود،      

واآلخرون، مقام الشفاعة العظمى، حني يتشفع اخلالئق بآدم، مث بنـوح، مث إبـراهيم، مث               
موسى، مث عيسى، وكلهم يعتذر ويتأخر عنها، حىت يستشفعوا بسيد ولد آدم، لريمحهـم              

 بـه األولـون     اهللا من هول املوقف وكربه، فيشفع عند ربه فيشفعه، ويقيمه مقاما يغبطه           
  ٨٣.واآلخرون، وتكون له املنة على مجيع اخللق

                  مـوونَ يـِصريي اسقُولُ ِإنَّ النرضى اهللا عنهما ي رمع ناب تِمعقَالَ س ِلىِن عب مآد نوع
             تح ، فَعا فُالَنُ اشقُولُونَ يا ، يهِبين عبتٍة تثًا ، كُلُّ أُمِة جامالِْقي      ِبىةُ ِإلَى النفَاعالش ِهىتنى ت- 

 �-ودمحالْم قَامالْم اللَّه ثُهعبي موي ٨٤ فَذَِلك  
يحبس الْمؤِمنونَ يوم الِْقيامِة حتى «  قَالَ -�  - أَنَّ النِبى - رضى اهللا عنه -وعن أَنٍس 

فَيأْتونَ آدم فَيقُولُونَ أَنـت  . ِو استشفَعنا ِإلَى ربنا فَيِرحينا ِمن مكَاِننا     يِهموا ِبذَِلك فَيقُولُونَ لَ   
آدم أَبو الناِس خلَقَك اللَّه ِبيِدِه وأَسكَنك جنته ، وأَسجد لَك مالَِئكَته ، وعلَّمك أَسـماَء                

 -نا ِعند ربك حتى يِرحينا ِمن مكَاِننا هذَا ، قَالَ فَيقُولُ لَست هناكُم              كُلِّ شىٍء ، ِلتشفَع لَ    
 ولَِكِن ائْتوا نوحا أَولَ     -قَالَ ويذْكُر خِطيئَته الَِّتى أَصاب أَكْلَه ِمن الشجرِة وقَد نِهى عنها            

                                                 
  )٤٦٤ص  / ١ج  (-تفسري السعدي  - ٨٣
   )٤٧١٨(صحيح البخارى - ٨٤



 ١٣٩

 ويذْكُر خِطيئَته الَِّتـى     -فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُ لَست هناكُم      . هِل اَألرِض   نِبى بعثَه اللَّه ِإلَى أَ    
قَالَ فَيـأْتونَ ِإبـراِهيم     .  ولَِكِن ائْتوا ِإبراِهيم خِليلَ الرحمِن       -أَصاب سؤالَه ربه ِبغيِر ِعلٍْم      

   اكُمنه تى لَسقُولُ ِإنفَي -      نهاٍت كَذَبثَالَثَ كَِلم ذْكُريو -      اها آتدبى عوسوا ملَِكِن ائْتو 
 ويـذْكُر   -قَالَ فَيأْتونَ موسى فَيقُولُ ِإنى لَست هنـاكُم         . اللَّه التوراةَ وكَلَّمه وقَربه نِجيا      

 ولَِكِن ائْتوا ِعيسى عبد اللَِّه ورسولَه وروح اللَِّه وكَِلمته          -س  خِطيئَته الَِّتى أَصاب قَتلَه النفْ    
 عبدا غَفَر اللَّه لَه ما -�   -قَالَ فَيأْتونَ ِعيسى فَيقُولُ لَست هناكُم ولَِكِن ائْتوا محمدا . 

      رأَخا تمِبِه وذَن ِمن مقَدت .أْتفَي            هتأَيِه ، فَِإذَا رلَيذَنُ ِلى عؤاِرِه فَيى ِفى دبلَى رأِْذنُ عتوِنى فَأَس
                 ـفَعاشو ، عمسقُلْ يو ، دمحم فَعقُولُ ارِنى فَيعدأَنْ ي اَء اللَّها شِنى معدا فَياِجدس تقَعو

ع رأِْسى فَأُثِْنى علَى ربى ِبثَناٍء وتحِميٍد يعلِّمِنيِه ، فَيحـد            فَأَرفَ - قَالَ   -تشفَّع ، وسلْ تعطَ     
فَأَخرج فَـأُخِرجهم   « قَالَ قَتادةُ وسِمعته أَيضا يقُولُ      . » ِلى حدا فَأَخرج فَأُدِخلُهم الْجنةَ      

       ةَ ، ثُمنالْج مِخلُهأُداِر والن ِمن            هتأَيِه ، فَِإذَا رلَيذَنُ ِلى عؤاِرِه فَيى ِفى دبلَى رأِْذنُ عتفَأَس ودأَع
                 فَعاشو ، عمسقُلْ يو ، دمحم فَعقُولُ اري ِنى ثُمعدأَنْ ي اَء اللَّها شِنى معدا فَياِجدس تقَعو

 - قَالَ   -أَرفَع رأِْسى فَأُثِْنى علَى ربى ِبثَناٍء وتحِميٍد يعلِّمِنيِه          فَ - قَالَ   -تشفَّع ، وسلْ تعطَ     
فَـأَخرج  « قَالَ قَتادةُ وسِمعته يقُولُ     . » ثُم أَشفَع فَيحد ِلى حدا فَأَخرج فَأُدِخلُهم الْجنةَ         

   مِخلُهأُداِر والن ِمن مهِرجذَنُ ِلى             فَأُخؤاِرِه فَيى ِفى دبلَى رأِْذنُ عتالثَّاِلثَةَ فَأَس ودأَع ةَ ، ثُمنالْج 
علَيِه ، فَِإذَا رأَيته وقَعت ساِجدا فَيدعِنى ما شاَء اللَّه أَنْ يدعِنى ثُم يقُولُ ارفَع محمد ، وقُلْ                  

   شت فَعاشو ، عمسي     طَهعلْ تسو ، ِميٍد        - قَالَ   -فَّعحتاٍء وى ِبثَنبلَى رأِْسى فَأُثِْنى عر فَعفَأَر 
قَالَ قَتـادةُ وقَـد     . »  ثُم أَشفَع فَيحد ِلى حدا فَأَخرج فَأُدِخلُهم الْجنةَ          - قَالَ   -يعلِّمِنيِه  

أُخِرجهم ِمن الناِر وأُدِخلُهم الْجنةَ ، حتى ما يبقَى ِفى النـاِر ِإالَّ             فَأَخرج فَ « سِمعته يقُولُ   
        لُودِه الْخلَيع بجو آنُ أَىالْقُر هسبح نةَ      - قَالَ   -مِذِه اآليالَ هت ثُم  )    ثَـكعبى أَنْ يسع

  ٨٥ »-�   - الْمقَام الْمحمود الَِّذى وِعده نِبيكُم قَالَ وهذَا) ربك مقَاما محمودا 
أَنا سيد ولَِد آدم يوم الِْقيامِة والَ فَخر وِبيِدى          « -�-وعن أَِبى سِعيٍد قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه        

من ِسواه ِإالَّ تحت ِلواِئى وأَنا أَولُ من تنشق         ِلواُء الْحمِد والَ فَخر وما ِمن نِبى يومِئٍذ آدم فَ         

                                                 
   )٧٥١٦ ، ٧٥١٠ ، ٧٥٠٩ ، ٧٤١٠ ، ٦٥٦٥ ، ٤٤٧٦ ، ٤٤ ،٧٤٤٠(صحيح البخارى - ٨٥



 ١٤٠

                مـا آدونأَب تقُولُونَ أَنفَي مونَ آدأْتاٍت فَيعثَالَثَ فَز اسالن عفْزقَالَ فَي رالَ فَخو ضاَألر هنع
   كبا ِإلَى رلَن فَعفَاش .   ذَن تبى أَذْنقُولُ ِإنـا      فَيوحـوا نلَِكِن ائْتِض وِإلَى اَألر هِمن ِبطْتا أُهب .

             اِهيمروا ِإلَى ِإببلَِكِن اذْهِلكُوا وةً فَأُهوعِض دِل اَألرلَى أَهع توعى دقُولُ ِإنا فَيوحونَ نأْتفَي .
  ثَالَثَ كَذَب تى كَذَبقُولُ ِإنفَي اِهيمرونَ ِإبأْتولُ اللَِّه . »اٍت فَيسقَالَ ر ـا   « -�-ثُمها ِمنم

فَيأْتونَ موسى فَيقُولُ ِإنى قَد قَتلْـت       . كَذْبةٌ ِإالَّ ماحلَ ِبها عن ِديِن اللَِّه ولَِكِن ائْتوا موسى         
ن دوِن اللَِّه ولَِكِن ائْتوا محمدا      فَيأْتونَ ِعيسى فَيقُولُ ِإنى عِبدت مِ     . نفْسا ولَِكِن ائْتوا ِعيسى   

     مهعم طَِلقِنى فَأَنونأْتوِل اللَّـِه            . »قَالَ فَيسِإلَى ر ظُرى أَنفَكَأَن سانَ قَالَ أَنعدج نقَالَ اب-
فَيفْتحونَ ِلـى   . يقَالُ محمد فَآخذُ ِبحلْقَِة باِب الْجنِة فَأُقَعِقعها فَيقَالُ من هذَا فَ        «  قَالَ   -�

               فَـعقَالُ ِلـى ارِد فَيمالْحاِء والثَّن ِمن ِنى اللَّهلِْهما فَياِجدس ا فَأَِخربحرقُولُونَ مونَ فَيبحريو
          الْم قَامالْم وهو ِلكِلقَو عمسقُلْ يو فَّعشت فَعاشطَ وعلْ تس كأْسر    الَِّذى قَـالَ اللَّـه ودمح

« قَالَ سفْيانُ لَيس عن أَنٍس ِإالَّ هِذِه الْكَِلمـةُ          . ») عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا     (
  ٨٦.»فَآخذُ ِبحلْقَِة باِب الْجنِة فَأُقَعِقعها 

اللَّهم رب هِذِه الـدعوِة  : قَالَ ِحني يسمع النداَء من : �  قَالَ النِبي : وعن جاِبٍر ، قَالَ 
التامِة ، والصالَِة الْقَاِئمِة ، آِت محمدا الْوِسيلَةَ والْفَِضيلَةَ ، وابعثْه الْمقَام الْمحمود الَّـِذي               

  ٨٧.ِقيامِةوعدته ، ِإالَّ حلَّت لَه الشفَاعةُ يوم الْ
يبعثُ الناس يوم الِْقيامِة ، فَأَكُونُ أَنـا  : ، قَالَ �  وعن كَعِب بِن ماِلٍك ، أَنَّ رسولَ اِهللا 

ما شاَء اللَّه أَنْ أَقُـولَ ، فَـذَِلك         : وأُمِتي علَى تلٍّ ، فَيكْسوِني ربي حلَّةً خضراَء ، فَأَقُولُ           
  ٨٨.ام الْمحمودالْمقَ

ِإنَّ ِلكُلِّ نِبي يوم الِْقيامِة ِمنبرا ِمن نوٍر ، : �  قَالَ رسولُ اِهللا : وعن أَنِس بِن ماِلٍك ، قَالَ 
ـ     : وِإني لَعلَى أَطْوِلها وأَنِوِرها ، فَيِجيُء مناٍد ، فَيناِدي           فَيقُـولُ  : الَ  أَين النِبي الْأُمي ؟ قَ

أَين النِبي الْأُمي الْعرِبي    : كُلُّنا نِبي أُمي ، فَِإلَى أَينا أُرِسلَ ؟ فَيرِجع الثَّاِنيةَ ، فَيقُولُ             : اَألنِبياُء  
                                                 

  حسن  ) ٣٤٤١(سنن الترمذى  - ٨٦
  دافع وجادل: ماحل -أحركها لتصوت من القعقعة وهى حكاية حركة الشىء يسمع له صوت : أقعقع 

  صحيح) ١٦٨٩) (٥٨٦ص  / ٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٧
  صحيح) ٦٤٧٩) (٣٩٩ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٨



 ١٤١

محمد أَو  : من ؟ فَيقُولُ    : ولُ  فَينِزلُ محمد حتى يأِْتي باب الْجنِة ، فَيقْرعه ، فَيقُ         : ؟ قَالَ   
نعم ، فَيفْتح لَه ، فَيدخلُ ، فَيتجلَّى لَه الرب ،           : أَوقَد أُرِسلَ ِإلَيِه ؟ فَيقُولُ      : أَحمد ، فَيقَالُ    

محاِمد لَم يحمده أَحد ِممن كَانَ قَبلَه       والَ يتجلَّى ِلنِبي قَبلَه ، فَيِخر ِللَِّه ساِجدا ، ويحمده بِ          
           قَالُ لَهفَي ، هدعكَانَ ب نا ِممِبه دأَح هدمحي لَنو :        ، عمـست كَلَّمت ، كأْسر فَعار دمحم

    طَهعلْ تسو ، فَّعشت فَعاشقُولُ  . وفَي :    ِتي أُمأُم ، با رقَالُ    يكَانَ ِفـي     : ِتي ، فَي نم ِرجأَخ
       ـدأَح هـدمحي لَم اِمدحِبم هدمحيا واِجدِللَِّه س ِخرةَ فَيالثَّاِني ِجعري ٍة ، ثُمِعريقَلِْبِه ِمثْقَالُ ش

           هدعكَانَ ب نِمم دا أَحِبه هدمحي لَنو ، لَهقَا،  كَانَ قَبفَي   لُ لَه :     كَلَّمت ، كأْسر فَعار دمحم
    قَالُ لَهفَي ، طَهعلْ تسو ، فَّعشت فَعاشو ، عمست :  ٍة ، ثُـمركَانَ ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ ب نم ِرجأَخ

م يحمده ِبها أَحد كَانَ قَبلَه ، ولَـن         يرِجع الثَّاِلثَةَ ، فَيِخر ِللَِّه ساِجدا ، ويحمده ِبمحاِمد لَ         
         قَالُ لَهفَي ، هدعكَانَ ب نِمم دأَح هدمحلٍَة ،          : يدركَانَ ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ خ ناِر مالن ِمن ِرجأَخ

         دمحي لَم اِمدحِبم هدمحيا ، واِجدس ِخرفَي ، ِجعري ثُم         لَـنو ، لَهكَانَ قَب نِمم دا أَحِبه ه
          قَالُ لَهفَي ، هدعكَانَ ب نِمم دا أَحِبه هدمحي :        فَعاشو ، عمست كَلَّمت ، كأْسر فَعار دمحم

محمـد لَـست    : فَيقَالُ لَه   . اللَّهيا رب من قَالَ الَ ِإلَه ِإالَّ        : تشفَّع ، وسلْ تعطَه ، فَيقُولُ       
  ٨٩".هناك ، ِتلْك ِلي ، وأَنا الْيوم أَجِزي ِبها

  ٩٠.أَنا أَولُ من يقْرع باب الْجنِة: قَالَ �  وعن أَنِس بِن ماِلٍك ، أَنَّ رسولَ اِهللا 
 ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٦٤٨٠) (٤٠٠ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٩
  صحيح) ٦٤٨١) (٤٠١ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٠



 ١٤٢

  الشفاعة يوم القيامة
  

  :من الشفاعة اليت تقع يف ذلك اليوم نوعان على أن هناكدلت األحاديث 
  :الشفاعة العظمى: النوع األول 

ليشفع إىل ربـه     � وهي املقام احملمود ، الذي يرغب األولون واآلخرون فيه إىل الرسول            
اس ِمـن  اجتمعنا ن: عن معبد بِن ِهالٍَل العنِزي ، قَالَ ف ،كي خيلص العباد من أهوال احملشر     

                 ـنـا علَن أَلُهـسِه يِإلَي اِنينا ِبثَاِبٍت البنعا منبذَهاِلٍك ، وِن مِس با ِإلَى أَننبِة فَذَهرصِل البأَه
              ا ، فَأَِذنَ لَنأْذَنتى ، فَاسحلِّي الضصي اهافَقْنِرِه فَوِفي قَص وِة ، فَِإذَا هفَاعِديِث الشح   ـوها و

يا : الَ تسأَلْه عن شيٍء أَولَ ِمن حِديِث الشفَاعِة ، فَقَالَ           : قَاِعد علَى ِفراِشِه ، فَقُلْنا ِلثَاِبٍت       
: أَبا حمزةَ هؤالَِء ِإخوانك ِمن أَهِل البصرِة جاُءوك يسأَلُونك عن حِديِث الشفَاعِة ، فَقَالَ               

   دمحا مثَندقَالَ   �ح " :             ، مونَ آدأْتٍض ، فَيعِفي ب مهضعب اسالن اجِة مامالِقي موِإذَا كَانَ ي
لَست لَها ، ولَِكن علَيكُم ِبِإبراِهيم فَِإنـه خِليـلُ          : اشفَع لَنا ِإلَى ربك ، فَيقُولُ       : فَيقُولُونَ  

محقُولُ       الرفَي ، اِهيمرونَ ِإبأْتاللَّـِه ،           : ِن ، فَي كَِليم هى فَِإنوسِبم كُملَيع لَِكنا ، ولَه تلَس
لَست لَها ، ولَِكن علَيكُم ِبِعيسى فَِإنه روح اللَِّه ، وكَِلمته ، فَيأْتونَ             : فَيأْتونَ موسى فَيقُولُ    

أَنـا لَهـا ،     : ، فَيأْتوِني ، فَأَقُولُ      �لَست لَها ، ولَِكن علَيكُم ِبمحمٍد       : يقُولُ  ِعيسى ، فَ  
                هدمِني اآلنَ ، فَأَحرضحا الَ تِبه هدمأَح اِمدحِني ملِْهميذَنُ ِلي ، وؤي ، فَيبلَى رأِْذنُ عتفَأَس

يا محمد ارفَع رأْسك ، وقُلْ يـسمع لَـك ،           : ر لَه ساِجدا ، فَيقُولُ      ِبِتلْك املَحاِمِد ، وأَخِ   
انطَِلق فَأَخِرج ِمنهـا    : يا رب ، أُمِتي أُمِتي ، فَيقُولُ        : وسلْ تعطَ ، واشفَع تشفَّع ، فَأَقُولُ        

ن ِإمياٍن ، فَأَنطَِلق فَأَفْعلُ ، ثُم أَعـود ، فَأَحمـده ِبِتلْـك              من كَانَ ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ شِعريٍة مِ      
يا محمد ارفَع رأْسك ، وقُلْ يسمع لَك ، وسـلْ           : املَحاِمِد ، ثُم أَِخر لَه ساِجدا ، فَيقَالُ         

انطَِلق فَأَخِرج ِمنهـا مـن      : ِتي أُمِتي ، فَيقُولُ     يا رب ، أُم   : تعطَ ، واشفَع تشفَّع ، فَأَقُولُ       
 ِمن ِإمياٍن فَأَخِرجه ، فَأَنطَِلق ، فَأَفْعلُ ، ثُم أَعـود            - أَو خردلٍَة    -كَانَ ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ ذَرٍة      

يا محمد ارفَع رأْسك ، وقُلْ يسمع       :  فَيقُولُ   فَأَحمده ِبِتلْك املَحاِمِد ، ثُم أَِخر لَه ساِجدا ،        
انطَِلق فَـأَخِرج   : يا رب أُمِتي أُمِتي ، فَيقُولُ       : لَك ، وسلْ تعطَ ، واشفَع تشفَّع ، فَأَقُولُ          



 ١٤٣

 ِمن ِإمياٍن ، فَأَخِرجه ِمن الناِر ، فَأَنطَِلق         من كَانَ ِفي قَلِْبِه أَدنى أَدنى أَدنى ِمثْقَاِل حبِة خردلٍ         
لَو مررنا ِباحلَسِن وهو متواٍر ِفي      : فَلَما خرجنا ِمن ِعنِد أَنٍس قُلْت ِلبعِض أَصحاِبنا         " فَأَفْعلُ  

       نب سا أَنثَندا حِبم اهثْندِليفَةَ فَحِزِل أَِبي خنم          ا لَها فَقُلْنِه ، فَأَِذنَ لَنلَيا عنلَّمفَس اهنياِلٍك ، فَأَتم 
يا أَبا سِعيٍد ، ِجئْناك ِمن ِعنِد أَِخيك أَنِس بِن ماِلٍك ، فَلَم نر ِمثْلَ ما حدثَنا ِفي الشفَاعِة ،                    : 

ِهيه ، فَقُلْنا لَم يِزد لَنـا       : تهى ِإلَى هذَا املَوِضِع ، فَقَالَ       ِهيه فَحدثْناه ِباحلَِديِث ، فَان    : فَقَالَ  
لَقَد حدثَِني وهو جِميع منذُ ِعشِرين سنةً فَالَ أَدِري أَنِسي أَم كَـِره أَنْ              : علَى هذَا ، فَقَالَ     

خِلق اِإلنسانُ عجولًا ما ذَكَرته ِإلَّـا       : ِحك ، وقَالَ    يا أَبا سِعيٍد فَحدثْنا فَض    : تتِكلُوا ، قُلْنا    
ثُم أَعود الراِبعةَ فَأَحمده ِبِتلْـك      : " وأَنا أُِريد أَنْ أُحدثَكُم حدثَِني كَما حدثَكُم ِبِه ، قَالَ           

ا محمد ارفَع رأْسك ، وقُلْ يسمع ، وسلْ تعطَه ،           ي: املَحاِمِد ، ثُم أَِخر لَه ساِجدا ، فَيقَالُ         
وِعزِتـي  : الَ ِإلَه ِإلَّا اللَّه ، فَيقُـولُ        : يا رب ائْذَنْ ِلي ِفيمن قَالَ       : واشفَع تشفَّع ، فَأَقُولُ     

نا مهِمن نِرجِتي لَأُخظَمعاِئي وِريِكبالَِلي ، وجو ِإلَّا اللَّه ٩١" قَالَ الَ ِإلَه  
ِإنَّ ِلكُلِّ نِبي يوم الِْقيامِة ِمنبرا ِمن نوٍر ، وِإنـي           : "  �قَالَ رسولُ اللَِّه    : وعن أنس، قَالَ    

: فَيقُولُ الْأَنِبيـاُء    : ؟ قَالَ   أَين النِبي الْأُمي    : لَعلَى أَطْوِلها وأَنِوِرها ، فَيِجيُء مناٍد ، فَيناِدي         
: أَين النِبي الْأُمي الْعرِبي ؟ قَالَ       : كُلُّنا نِبي أُمي ، فَِإلَى أَينا أُرِسلَ ؟ فَيرِجع الثَّاِنيةَ ، فَيقُولُ             

محمد أَو أَحمد ،    : من ؟ فَيقُولُ    : يقُولُ  فَينِزلُ محمد حتى يأِْتي باب الْجنِة ، فَيقْرعه ، فَ         
نعم ، فَيفْتح لَه ، فَيدخلُ ، فَيتجلَّى لَه الـرب ، ولَـا              : أَوقَد أُرِسلَ ِإلَيِه ؟ فَيقُولُ      : فَيقَالُ  

   هدمحيا ، واِجدِللَِّه س ِخرفَي ، لَهقَب ِبيلَّى ِلنجتي   لَـهكَـانَ قَب نِمم دأَح هدمحي لَم اِمدحِبم 
           قَالُ لَهفَي ، هدعكَانَ ب نا ِممِبه دأَح هدمحي لَنو :        ، عمـست كَلَّمت ، كأْسر فَعار دمحم

      طَهعلْ تسو ، فَّعشت فَعاشقُولُ  . وِتي     : فَيأُم ، با رقَالُ    يِتي ، فَيكَانَ ِفـي     : أُم نم ِرجأَخ
       ـدأَح هـدمحي لَم اِمدحِبم هدمحيا واِجدِللَِّه س ِخرةَ فَيالثَّاِني ِجعري ٍة ، ثُمِعريقَلِْبِه ِمثْقَالُ ش

محمد ارفَع رأْسك ، تكَلَّم     : يقَالُ لَه   كَانَ قَبلَه ، ولَن يحمده ِبها أَحد ِممن كَانَ بعده ، فَ           
           قَالُ لَهفَي ، طَهعلْ تسو ، فَّعشت فَعاشو ، عمست :          كَانَ ِفي قَلِْبِه ِمثْقَـالُ ، ثُـم نم ِرجأَخ

           لَم اِمدحِبم هدمحيا ، واِجدِللَِّه س ِخرالثَّاِلثَةَ ، فَي ِجعري        لَـنو ، لَهكَانَ قَب دا أَحِبه هدمحي
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         قَالُ لَهفَي ، هدعكَانَ ب نِمم دأَح هدمحي :    كَانَ ِفي قَلِْبِه ِمثْقَـالُ ، ثُـم ناِر مالن ِمن ِرجأَخ
          ا أَحِبه هدمحي لَم اِمدحِبم هدمحيا ، واِجدس ِخرفَي ، ِجعري         لَـنو ، لَـهكَـانَ قَب نِمم د

          قَالُ لَهفَي ، هدعكَانَ ب نِمم دا أَحِبه هدمحي :        فَعاشو ، عمست كَلَّمت ، كأْسر فَعار دمحم
محمد لَـست ،    : قَالُ لَه   فَي. يا رب من قَالَ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه         : تشفَّع ، وسلْ تعطَه ، فَيقُولُ       

   ٩٢"ِتلْك ِلي ، وأَنا الْيوم أَجِزي ِبها 
اجتمع  رهطٌ ِمن أَهِل الْبصرِة فَانطَلَقْنا ِإلَى أَنِس بـِن ماِلـٍك             : وعن معبد بن هالل قَالَ      

       تا حنظَرتى ، فَانحلِّي الضصو يهِه وا ِإلَينيهتلَـى          فَانـا عثَاِبت لَسِه ، فَأَجلَيا علْنخغَ فَدى فَر
     ِريِرِه ، فَقَالَ لَهوِل اللَّـِه             : سسِديِث رح نع كأَلُونسا ينانوةَ ، ِإنَّ ِإخزما حا أَبِفـي   �ي

 الناس بعضهم ِفـي بعـٍض ،        ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامةِ   : "  �حدثَنا محمد   : الشفَاعِة ، قَالَ    
     قَالُ لَهفَي مى آدتؤقُولُ   : فَيفَي ، ِتكيِلذُر فَعاش ما آدي :  اِهيمرِبـِإب كُملَيع لَِكنا ، ولَه تلَس

لَِكن علَيكُم ِبموسـى   لَست لَها ، و   : يعِني  : فَهو خِليلُ الرحمِن ، فَيؤتى ِإبراِهيم ، فَيقُولُ         
لَست لَها ، ولَِكن علَيكُم ِبِعيسى ، فَهـو روح          : فَهو كَِليم اللَِّه ، فَيؤتى موسى ، فَيقُولُ         

،  �مـٍد  لَست لَها ، ولَِكن علَيكُم ِبمح: اللَِّه وكَِلمته ، فَيؤتى ِعيسى علَيِه السلَام فَيقُولُ  
أَنا لَها ، فَأَستأِْذنُ علَى ربي فَيؤذَنُ ِلي علَيِه ، فَأَقُوم بين يديـِه فَيلِْهمِنـي                : فَأُوتى فَأَقُولُ   

يـا  : لُ  محاِمد لَا أَقِْدر علَيها الْآنَ ، فَأَحمده ِبِتلْك الْمحاِمِد ، ثُم أَِخر لَه ساِجدا ، فَيقُـو                
أَي رب ، أُمِتـي  : محمد ، ارفَع رأْسك ، قُلْ تسمع ، سلْ تعطَ ، واشفَع تشفَّع ، فَأَقُولُ             

ِمثْقَالُ برٍة أَو شِعريٍة ِمـن ِإميـاٍن        :  ِإما قَالَ    -انطَِلق ، فَمن كَانَ ِفي قَلِْبِه       : أُمِتي ، فَيقَالُ    
ا ،                   فَأَخـاِجدس لَـه أَِخر اِمِد ، ثُمحالْم ِبِتلْك دمفَأَح ودأَع لُ ، ثُمفَأَفْع طَِلقا ، فَأَنهِمن هِرج

يـا  : يا محمد ، ارفَع رأْسك ، وقُلْ تسمع ، وسلْ تعطَ ، واشفَع تشفَّع ، فَأَقُولُ                 : فَيقَالُ  
انطَِلق ، فَمن كَانَ ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ حبِة ِمن ِإمياٍن فَأَخِرجه ِمنها ،             :  أُمِتي ، فَيقَالُ     رب أُمِتي 

يا محمد  : فَأَنطَِلق فَأَفْعلُ ، ثُم أَعود فَأَحمده ِبِتلْك الْمحاِمِد ، ثُم أَِخر لَه ساِجدا فَيقَالُ ِلي                
 فَأَقُولُ              ، ار ، فَّعشت فَعاشطَ ، وعلْ تسو ، عمسقُلْ تو ، كأْسر ِتي ،      : فَعِتي أُمأُم ، با ري
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انطَِلق ، فَمن كَانَ ِفي قَلِْبِه أَدنى أَدنى أَدنى ِمن ِمثْقَالَ حبِة فَأَخِرجه ِمـن النـاِر ،     : فَيقَالُ  
 طَِلقفَأَن "اههتنٍس ِإلَى مِديثُ أَن٩٣  "ح  

 يوما ِبلَحٍم فَرِفع ِإلَيِه الذِّراع وكَانت تعِجبـه  - � -وعن أَِبى هريرةَ قَالَ أُِتى رسولُ اللَِّه       
نَ ِبم ذَاك يجمع اللَّه يـوم       أَنا سيد الناِس يوم الِْقيامِة وهلْ تدرو      « فَنهس ِمنها نهسةً فَقَالَ     

            سمو الشندتو رصالْب مفُذُهنياِعى والد مهِمعساِحٍد فَيِعيٍد وِفى ص اآلِخِرينو ِلنيِة اَألوامالِْقي
فَيقُولُ بعض الناِس ِلبعٍض أَالَ     فَيبلُغُ الناس ِمن الْغم والْكَرِب ما الَ يِطيقُونَ وما الَ يحتِملُونَ            

                  ضعقُولُ بفَي كُمبِإلَى ر لَكُم فَعشي نونَ مظُرنأَالَ ت كُملَغب ا قَدنَ مورِفيِه أَالَ ت متا أَننَ مورت
   موا آدٍض ائْتعاِس ِلبالن .     تأَن ما آدقُولُونَ يفَي مونَ آدأْتفَي        فَـخنِدِه وِبي اللَّه لَقَكِر خشو الْبأَب 

ِفيك ِمن روِحِه وأَمر الْمالَِئكَةَ فَسجدوا لَك اشفَع لَنا ِإلَى ربك أَالَ ترى ِإلَى ما نحن ِفيـِه                  
           موالْي ى غَِضببِإنَّ ر مقُولُ آدا فَينلَغب ا قَدى ِإلَى مرأَالَ ت        لَـنو ِمثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض 

يغضب بعده ِمثْلَه وِإنه نهاِنى عِن الشجرِة فَعصيته نفِْسى نفِْسى اذْهبوا ِإلَى غَيِرى اذْهبـوا               
لَى اَألرِض وسماك اللَّـه عبـدا      فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُونَ يا نوح أَنت أَولُ الرسِل إِ        . ِإلَى نوحٍ 

                    ى قَدبِإنَّ ر مقُولُ لَها فَينلَغب ا قَدى مرِفيِه أَالَ ت نحا نى مرأَالَ ت كبا ِإلَى رلَن فَعا اشكُورش
ثْلَه وِإنه قَد كَانت ِلى دعـوةٌ       غَِضب الْيوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه ِمثْلَه ولَن يغضب بعده مِ          

 اِهيمروا ِإلَى ِإببفِْسى اذْهفِْسى نِمى نلَى قَوا عِبه توعد- � -.  
      ـرأَالَ ت كبا ِإلَى رلَن فَعِض اشِل اَألرأَه ِمن ِليلُهخاللَِّه و ِبىن تقُولُونَ أَنفَي اِهيمرونَ ِإبأْتى فَي

ِإلَى ما نحن ِفيِه أَالَ ترى ِإلَى ما قَد بلَغنا فَيقُولُ لَهم ِإبراِهيم ِإنَّ ربى قَد غَِضب الْيوم غَضبا                   
       ِمثْلَه هدعب بضغالَ يو ِمثْلَه لَهقَب بضغي وا ِإلَى غَ    . لَمبفِْسى اذْهفِْسى ناِتِه نكَذَب ذَكَرـِرى  وي

 فَيقُولُونَ يا موسى أَنت رسولُ اللَِّه فَضلَك اللَّه         - � -فَيأْتونَ موسى   . اذْهبوا ِإلَى موسى  
         ا قَـدى مرِفيِه أَالَ ت نحا نى ِإلَى مرأَالَ ت كبا ِإلَى رلَن فَعاِس اشلَى النكِْليِمِه عِبتاالَِتِه وِبِرس

لَغى     بوسم مقُولُ لَها فَين- � -             لَـنو ِمثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي غَِضب ى قَدبِإنَّ ر 
 � -يغضب بعده ِمثْلَه وِإنى قَتلْت نفْسا لَم أُومر ِبقَتِلها نفِْسى نفِْسى اذْهبوا ِإلَى ِعيـسى                

- . ونَ ِعيسأْتفَي             هةٌ ِمنكَِلمِد وهِفى الْم اسالن تكَلَّمولُ اللَِّه وسر تى أَنا ِعيسقُولُونَ يى فَي
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أَلْقَاها ِإلَى مريم وروح ِمنه فَاشفَع لَنا ِإلَى ربك أَالَ ترى ما نحن ِفيِه أَالَ ترى ما قَد بلَغنـا                    
  ِعيس مقُولُ لَهى  فَي- � -               لَـنو ِمثْلَـه لَـهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي غَِضب ى قَدبِإنَّ ر 

    ِمثْلَه هدعب بضغا      -يبذَن لَه ذْكُري لَمٍد         - ومحوا ِإلَى مبِرى اذْهوا ِإلَى غَيبفِْسى اذْهفِْسى نن 
- � -    حا مقُولُونَ يى فَيونأْتفَي            مقَدا تم لَك اللَّه غَفَراِء وِبياَألن ماتخولُ اللَِّه وسر تأَن دم

                    طَِلقا فَـأَننلَغب ا قَدى مرِفيِه أَالَ ت نحا نى مرأَالَ ت كبا ِإلَى رلَن فَعاش رأَخا تمو ِبكذَن ِمن
    س ِش فَأَقَعرالْع تحاِء           فَآِتى تِن الثَّنسحاِمِدِه وحم ِنى ِمنلِْهميو لَىع اللَّه حفْتي ى ثُمبا ِلراِجد

                 فَّعـشت ـفَعاش طَهعلْ تس كأْسر فَعار دمحا مقَالُ يي ِلى ثُمٍد قَبَألح هحفْتي ئًا لَميِه شلَيع .
   أِْسى فَأَقُولُ ير فَعِتىفَأَرِتى أُمأُم بالَ    . ا ر ـنم ِتـكأُم ةَ ِمـننِخِل الْجأَد دمحا مقَالُ يفَي

                ِمـن ى ذَِلكا ِسواِس ِفيمكَاُء النرش مهِة وناِب الْجوأَب ِن ِمنماِب اَأليالْب ِه ِمنلَيع ابِحس
    ٍد ِبيمحم فْسالَِّذى ناِب ووكَّةَ           اَألبم نيا بِة لَكَمناِريِع الْجصم ِن ِمنياعرالِْمص نيا بِدِه ِإنَّ م

  ٩٤.»وهجٍر أَو كَما بين مكَّةَ وبصرى 
 فَخـر،   أَنا سيد ولَِد آدم يوم الِْقيامِة وال      :" � قَالَ نِبي اللَِّه    : وعن عبِد اللَِّه بن سالٍم، قَالَ     

وأَولُ من تنشق عنه اَألرض وال فَخر، وأَولُ شاِفٍع ومشفَّع، ِلواُء الْحمِد ِبيِدي يوم الِْقيامِة،               
هوند نفَم مِتي آدح٩٥".ت  
م الِْقيامِة والَ فَخـر ، وأَولُ  أَنا سيد ولَِد آدم يو:  �قَالَ رسولُ اِهللا : وعن عبِد اِهللا ، قَالَ     

                   ـنفَم مِتـي آدحِد ، تماُء الْحِدي ِلوفٍَّع ، ِبيشماِفٍع ، ولُ شأَوو ، ضاَألر هنع قشنت نم
هون٩٦.د  

 الِْقيامـِة والَ فَخـر      أَنا سيد ولَِد آدم يوم     « - � -وعن أَِبى سِعيٍد قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه        
وِبيِدى ِلواُء الْحمِد والَ فَخر وما ِمن نِبى يومِئٍذ آدم فَمن ِسواه ِإالَّ تحت ِلواِئى وأَنـا أَولُ                  

نَ آدم فَيقُولُونَ أَنـت     من تنشق عنه اَألرض والَ فَخر قَالَ فَيفْزع الناس ثَالَثَ فَزعاٍت فَيأْتو           
     كبا ِإلَى رلَن فَعفَاش ما آدونـوا  . أَبلَِكِن ائْتِض وِإلَى اَألر هِمن ِبطْتا أُهبذَن تبى أَذْنقُولُ ِإنفَي

ا ولَِكِن اذْهبوا ِإلَـى   فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُ ِإنى دعوت علَى أَهِل اَألرِض دعوةً فَأُهِلكُو         . نوحا
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اِهيمراٍت        . ِإبثَالَثَ كَذَب تى كَذَبقُولُ ِإنفَي اِهيمرونَ ِإبأْتولُ اللَِّه     . »فَيسقَالَ ر ثُم- � - 
يقُولُ ِإنـى   فَيأْتونَ موسى فَ  . ما ِمنها كَذْبةٌ ِإالَّ ماحلَ ِبها عن ِديِن اللَِّه ولَِكِن ائْتوا موسى           « 

فَيأْتونَ ِعيسى فَيقُولُ ِإنى عِبدت ِمن دوِن اللَِّه ولَِكـِن          . قَد قَتلْت نفْسا ولَِكِن ائْتوا ِعيسى     
       مهعم طَِلقِنى فَأَنونأْتا قَالَ فَيدمحوا مإِ    . »ائْت ظُـرى أَنفَكَأَن سانَ قَالَ أَنعدج نلَـى  قَالَ اب

. فَآخذُ ِبحلْقَِة باِب الْجنِة فَأُقَعِقعها فَيقَالُ من هذَا فَيقَالُ محمد         «  قَالَ   - � -رسوِل اللَِّه   
يقَالُ فَيفْتحونَ ِلى ويرحبونَ فَيقُولُونَ مرحبا فَأَِخر ساِجدا فَيلِْهمِنى اللَّه ِمن الثَّناِء والْحمِد فَ            

ِلى ارفَع رأْسك سلْ تعطَ واشفَع تشفَّع وقُلْ يسمع ِلقَوِلك وهو الْمقَام الْمحمود الَِّذى قَالَ               
  ا     (اللَّهودمحا مقَامم كبر ثَكعبى أَنْ يسـةُ     . ») عِذِه الْكَِلمٍس ِإالَّ هأَن نع سانُ لَيفْيقَالَ س 
  ٩٧.»فَآخذُ ِبحلْقَِة باِب الْجنِة فَأُقَعِقعها « 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وال فخر         : وعن أَنس ، عن النِبي صلي اهللا عليه وسلم قال           
وأنا أول شافع وأول مشفع بيدي لواء احلمد يوم القيامة آدم ومن دونه حتت لوائي فـآيت                 

أمحد فيفتح يل فإذا رأيـت ريب عـز وجـل           :  من ؟ فأقول     :ريب تبارك وتعايل فيقال يل      
خررت له ساجدا فأمحده مبحامد مل حيمدها أحد قبلي ، وال بعدي يلـهمنيها اهللا تبـارك      

  ٩٨.وتعاىل
قَالَ ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة طَـالَ علَـى النـاِس            �وعِن ابِن عباٍس قَالَ خطَب رسولُ اِهللا        

ابقُولُونَ               الِْحسفَي مونَ آدأْتا فَيناِسبحا فَلْينبا ِإلَى رلَن فَعشفَلْي ما آدنيا ِإلَى أَبوا ِبنبفَقَالُوا اذْه 
الَ أَنت آدم أَبونا وأَنت الَِّذي خلَقَك اللَّه ِبيِدِه وأَسكَنك جنته وأَسجد لَك مالِئكَته وقَد طَ              

علَينا الِْحساب فَاشفَع لَنا ِإلَى ربك فَلْيحاِسبنا فَيقُولُ لَست هناكُم ِإني أُخِرجت ِمن الْجنِة              
د طَـالَ   ِبخِطيئَِتي ولَِكِن ائْتوا أَباكُم نوحا فَيأْتونه فَيقُولُونَ اشفَع لَنا ِإلَى ربك فَلْيحاِسبنا فَقَ            

                 لَِكـنوِن اِهللا ود ِمـن تِبدي عِإن اكنه تي لَسِإن اكنه تي لَسقُولُ ِإنفَي ابا الِْحسنلَيع
        فَـكـى يتـاِع حتالْم لُ ِإلَى ذَِلكوصكَانَ ي ثُم ماتِه خلَياٍء عِفي ِوع اعتكَانَ م لَو متأَيأَر

ماتا    الْخدمحوا ما             � فَأْتاِجدس لَه لَّ فَأَِخرجو زي عبوِني فَآِتي رأْتقَالَ فَي نيِبيالن ماتخ هفَِإن
                                                 

أحركها لتصوت من القعقعة وهى حكاية حركة الشىء يـسمع لـه            : أقعقع  -حسن     ) ٣٤٤١(سنن الترمذى  - ٩٧
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 ١٤٨

                دا أَحِبه هدمحالَ يِلي ، وقَب دا أَحِبه هدمحي لَم اِمدحِبم اللَّه دمفَأَح كأْسر فَعقَالُ ِلي ارفَي 
     ِمـن ِرجى أُختح فَّعشت فَعاشو طَهعلْ تسو كأْسر فَعقَالُ ِلي ارا فَياِجدس لَه أَِخر ِدي ثُمعب

ِإالَّ اللَّه ِل الَ ِإلَهقَو ٍل ِمندرخ ٍة ِمنبكَانَ ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ ح ناِر م٩٩"الن  
يحبس الْمؤِمنونَ يوم الِْقيامِة حتى     «  قَالَ   - � - أَنَّ النِبى    -نه   رضى اهللا ع   -وعن أَنٍس   

فَيأْتونَ آدم فَيقُولُونَ أَنـت  . يِهموا ِبذَِلك فَيقُولُونَ لَِو استشفَعنا ِإلَى ربنا فَيِرحينا ِمن مكَاِننا        
ه ِبيِدِه وأَسكَنك جنته ، وأَسجد لَك مالَِئكَته ، وعلَّمك أَسـماَء            آدم أَبو الناِس خلَقَك اللَّ    

                  اكُمنه تقُولُ لَسذَا ، قَالَ فَيا هكَاِننم ا ِمننِرحيى يتح كبر دا ِعنلَن فَعشٍء ، ِلتىكُلِّ ش- 
 ولَِكِن ائْتوا نوحا أَولَ     -صاب أَكْلَه ِمن الشجرِة وقَد نِهى عنها        قَالَ ويذْكُر خِطيئَته الَِّتى أَ    

 ويذْكُر خِطيئَته الَِّتـى     -فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُ لَست هناكُم      . نِبى بعثَه اللَّه ِإلَى أَهِل اَألرِض       
قَالَ فَيـأْتونَ ِإبـراِهيم     .  ولَِكِن ائْتوا ِإبراِهيم خِليلَ الرحمِن       - أَصاب سؤالَه ربه ِبغيِر ِعلْمٍ    
     اكُمنه تى لَسقُولُ ِإنفَي-      نهاٍت كَذَبثَالَثَ كَِلم ذْكُريو -      اها آتدبى عوسوا ملَِكِن ائْتو 

    ِجين هبقَرو هكَلَّماةَ وروالت ا  اللَّه .         ـاكُمنه تى لَسقُولُ ِإنى فَيوسونَ مأْتقَالَ فَي-   ـذْكُريو 
      فْسالن لَهقَت ابالَِّتى أَص هِطيئَتخ-          هتكَِلماللَِّه و وحرو ولَهسراللَِّه و دبى عوا ِعيسلَِكِن ائْتو 

 عبدا غَفَر اللَّه لَه ما      - � -م ولَِكِن ائْتوا محمدا     قَالَ فَيأْتونَ ِعيسى فَيقُولُ لَست هناكُ     . 
      رأَخا تمِبِه وذَن ِمن مقَدت .            هتأَيِه ، فَِإذَا رلَيذَنُ ِلى عؤاِرِه فَيى ِفى دبلَى رأِْذنُ عتوِنى فَأَسأْتفَي

     اَء اللَّها شِنى معدا فَياِجدس تقَعو            ـفَعاشو ، عمسقُلْ يو ، دمحم فَعقُولُ ارِنى فَيعدأَنْ ي 
 فَأَرفَع رأِْسى فَأُثِْنى علَى ربى ِبثَناٍء وتحِميٍد يعلِّمِنيِه ، فَيحـد            - قَالَ   -تشفَّع ، وسلْ تعطَ     

فَأَخرج فَـأُخِرجهم   « الَ قَتادةُ وسِمعته أَيضا يقُولُ      قَ. » ِلى حدا فَأَخرج فَأُدِخلُهم الْجنةَ      
                  هتأَيِه ، فَِإذَا رلَيذَنُ ِلى عؤاِرِه فَيى ِفى دبلَى رأِْذنُ عتفَأَس ودأَع ةَ ، ثُمنالْج مِخلُهأُداِر والن ِمن

ه أَنْ يدعِنى ثُم يقُولُ ارفَع محمد ، وقُلْ يسمع ، واشفَع            وقَعت ساِجدا فَيدعِنى ما شاَء اللَّ     
 - قَالَ   - فَأَرفَع رأِْسى فَأُثِْنى علَى ربى ِبثَناٍء وتحِميٍد يعلِّمِنيِه          - قَالَ   -تشفَّع ، وسلْ تعطَ     

فَـأَخرج  « قَالَ قَتادةُ وسِمعته يقُولُ     . » دِخلُهم الْجنةَ   ثُم أَشفَع فَيحد ِلى حدا فَأَخرج فَأُ      
فَأُخِرجهم ِمن الناِر وأُدِخلُهم الْجنةَ ، ثُم أَعود الثَّاِلثَةَ فَأَستأِْذنُ علَى ربى ِفى داِرِه فَيؤذَنُ ِلى                
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 ١٤٩

     س تقَعو هتأَيِه ، فَِإذَا رلَيقُلْ             عو ، دمحم فَعقُولُ اري ِنى ثُمعدأَنْ ي اَء اللَّها شِنى معدا فَياِجد
        طَهعلْ تسو ، فَّعشت فَعاشو ، عمسِميٍد        - قَالَ   -يحتاٍء وى ِبثَنبلَى رأِْسى فَأُثِْنى عر فَعفَأَر 

قَالَ قَتـادةُ وقَـد     . »  فَيحد ِلى حدا فَأَخرج فَأُدِخلُهم الْجنةَ         ثُم أَشفَع  - قَالَ   -يعلِّمِنيِه  
فَأَخرج فَأُخِرجهم ِمن الناِر وأُدِخلُهم الْجنةَ ، حتى ما يبقَى ِفى النـاِر ِإالَّ              « سِمعته يقُولُ   

     لَيع بجو آنُ أَىالْقُر هسبح نم   لُودةَ      - قَالَ   -ِه الْخِذِه اآليالَ هت ثُم  )    ثَـكعبى أَنْ يسع
  .  ١٠٠ » - � -قَالَ وهذَا الْمقَام الْمحمود الَِّذى وِعده نِبيكُم ) ربك مقَاما محمودا 
قَالَ رسولُ  : ، ِمنبِر الْبصرِة، قَالَ   ]ِمنبِرهذَا الْ [خطَبنا ابن عباٍس، علَى     : وعن أَِبى نضرةَ، قَالَ   

ِإنه لَم يكُن نِبى ِإالَّ لَه دعوةٌ تنجزها ِفى الدنيا، وِإنى اختبأْت دعوِتى شفَاعةً              : - � -اللَِّه  
فَخر، وأَنا أَولُ من تنـشق عنـه اَألرض، والَ          ُألمِتى، وأَنا سيد ولَِد آدم يوم الِْقيامِة، والَ         

فَخر، وِبيِدى ِلواُء الْحمِد، والَ فَخر، آدم فَمن دونه تحت ِلواِئى، ويطُولُ يوم الِْقيامِة علَى               
 أَِبى الْبشِر فَليشفَع لَنا ِإلَـى ربـِه، عـز    انطَِلقُوا ِبنا ِإلَى آدم: الناِس، فَيقُولَ بعضهم ِلبعضٍ   

يا آدم، أَنت الَِّذى خلَقَك اللَّه ِبيِدِه،       : وجلَّ، من بيننا، فَيأْتونَ آدم، علَيِه السالَم، فَيقُولُونَ       
ِإنـى  : ِإلَى ربك فَلْيقِْض بيننا؟ فَيقُـولُ     وأَسكَنك جنته، وأَسجد لَك مالَِئكَته، فَاشفَع لَنا        

لَست هناكُم، ِإنى قَد أُخِرجت ِمن الْجنِة ِبخِطيئَِتى، وِإنه الَ يِهمِنى الْيوم ِإالَّ نفِْسى، ولَِكِن               
يا نوح، اشفَع لَنا ِإلَى ربك فَلْيقِْض بيننا؟        : ائْتوا نوحا رأْس النِبيني، فَيأْتونَ نوحا، فَيقُولُونَ      

ِإنى لَست هناكُم، ِإنى قَد دعوت دعوةً غَرقَت أَهلَ اَألرِض، وِإنه الَ يِهمِنى الْيوم              : فَيقُولُ
يـا  : يِه السالَم، قَالَ فَيأْتونَ ِإبراِهيم، فَيقُولُونَ     ِإالَّ نفِْسى، ولَِكِن ائْتوا ِإبراِهيم خِليلَ اللَِّه، علَ       

ِإنى لَست هناكُم، ِإنى قَد كَذَبت ِفـى        : ِإبراِهيم، اشفَع لَنا، ِإلَى ربك فَلْيقِْض بيننا؟ فَيقُولُ       
      موِنى الْيِهمالَ ي هِإناٍت، والَِم ثَالَثَ ِكذْبـولُ اللَّـِه         اِإلسسفِْسى، فَقَالَ رِإنْ : - � - ِإالَّ ن

      لُهِديِن اللَِّه قَو نِإالَّ ع لَ ِبِهناوح :} ِقيمى سِإن {لُهقَوو :}   ذَاه مهكَِبري لَهلْ فَعب { لُـهقَوو :
سالَم، الَّـِذى اصـطَفَاه اللَّـه       أُخِتى، ولَِكِن ائْتوا موسى، علَيِه ال     : المرأَِتِه حني أَِتى امللك   

يا موسى، أَنت الَِّذى اصطَفَاك اللَّـه ِبِرسـالَِتِه        : ِبِرسالَِتِه وكَالَِمِه، فَيأْتونَ موسى، فَيقُولُونَ    
، ِإنى قَتلْت نفْـسا     ِإنى لَست هناكُم  : وكَلَّمك فَاشفَع لَنا ِإلَى ربك، فَلْيقِْض بيننا؟ فَيقُولُ       
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 ١٥٠

ِبغيِر نفٍْس، وِإنه الَ يِهمِنى الْيوم ِإالَّ نفِْسى، ولَِكِن ائْتوا ِعيسى روح اللَِّه وكَِلمته، فَيـأْتونَ                
هناكُم، قَِد اتِخذْت   ِإنى لَست   : اشفَع لَنا ِإلَى ربك، فَلْيقِْض بيننا؟ فَيقُولُ      : ِعيسى، فَيقُولُونَ 

                    خمُِتـوم اٍء قَـدِفى ِوع اعتكَانَ م فِْسى، إن لَوِإالَّ ن موِنى الْيِهمالَ ي هِإنوِن اللَِّه، ود ا ِمنِإلَه
ِإنَّ : قُـولُ الَ، فَي : فَيقُولُـونَ : علَيِه، أَكَانَ يقْدر علَى ما ِفى جوفه حتى يفَض الْخاتم، قَال          

 خاتم النِبيني، قَد حضر الْيوم، وقَد غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه وما تـأَخر،                - � -محمدا  
نـا،  يا محمد، اشفَع لَنا ِإلَى ربك فَلْيقِْض بين       : فَيأْتوِنى، فَيقُولُونَ : - � -قَالَ رسولُ اللَِّه    

أَنا لَها، حتى يأْذَنَ اللَّه ِلمن يشاُء، ويرضى، فَِإذَا أَراد اللَّه، عز وجلَّ، أَنْ يـصدع                : فَأَقُولُ
              ـِم، واألُُم آِخر نحلُونَ، فَنونَ اَألواآلِخر نحفَن ،هتأُمو دمأَح ناٍد أَينى مادلِْقِه نخ نيلُ بأَو

: من يحاسب، فَتفْرج لَنا اُألمم عن طَِريِقنا فَنمِضى غُرا محجِلني ِمن أَثَِر الطُّهوِر، وتقُـولُ              
ـ                ناِب الْجلْقَِة بذُ ِبحِة آخنالْج ابا، فَأِتى باَء كُلُّهِبيكُونَ أَنةُ أَنْ تِذِه اُألمه تكَاد مِة، اُألم

محمد، فَيفْتح ِلى، فَأَرى ربى عز وجلَّ وهو علَى كُرِسـيِه أَو  : من؟ فَأَقُولُ: فَأَقْرع، فَيقَالُ 
سِريِرِه، شك محادا، فَأَِخر لَه ساِجدا وأَحمده ِبمحاِمد لَم يحمده ِبها أَحد كَانَ قَبِلى، والَ               

محقَالُ    يِدى، فَيعب دا أَحِبه هد :          ،فَّعـشت ـفَعاشو ،طَهعلْ تسو ،عمسقُلْ تو ،كأْسر فَعار
أَخِرج ِمن الناِر من كَانَ ِفى قَلِْبِه       : فَأَرفَع رأِْسى فَأَقُولُ أَى رب، أُمِتى أُمِتى، فَيقَالُ ِلى        : قَالَ

:  وكَذَا، مل حيفظه محاد، فَأُخِرجهم، ثُم أَعود فأسِجد فأقول ما قلت، فَيقـال             ِمثْقَالُ كَذَا 
: أَى رب أُمِتى أُمِتى، فَيقَالُ    : ارفَع رأْسك، وقُلْ تسمع، وسلْ تعطَه، واشفَع تشفَّع، فَأَقُولُ        

 ِمثْقَالُ كَذَا وكَذَا، دون األول مث أعود فأسجد أقول مثل           أَخِرج مِن الناِر من كَانَ ِفى قَلِْبهِ      
ارفَع رأْسك، وقُلْ تسمع، وسلْ تعطَه، واشفَع تشفَّع، فَأَقُولُ أَى رب، أُمِتى            : ذلك، فَيقَالُ 

  ١٠١.الُ كَذَا وكَذَا، دون ذلكأَخِرج ِمن الناِر من كَانَ ِفى قَلِْبِه ِمثْقَ: أُمِتى، فَيقَالُ ِلى
يجمع الْمؤِمنونَ يوم الِْقيامِة ، فَيهمونَ ِلـذَِلك ،         :  �قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن أَنٍس ، قَالَ     

تونَ آدم علَيـِه    لَِو استشفَعنا ِإلَى ربنا عز وجلَّ حتى يِرحينا ِمن مكَاِننا هذَا ، فَيأْ            : يقُولُونَ  
يا آدم ، أَنت أَبو الناِس خلَقَك اللَّه ِبيِدِه ، وأَسـجد لَـك مالَِئكَتـه ،           : السالَم فَيقُولُونَ   

ِإنـي  : ولُ  وعلَّمك أَسماَء كُلِّ شيٍء ، اشفَع لَنا ِإلَى ربنا حتى يِرحينا ِمن مكَاِننا هذَا ، فَيقُ               

                                                 
  حسن ) ٥٠٦٨(غاية املقصد ىف زوائد املسند - ١٠١



 ١٥١

                 اللَّـه ثَهعوٍل بسلَ را أَووحوا نلَِكِن ائْتو ، ابالَِّتي أَص هِطيئَتخ ملَه ذْكُريو ، اكُمنه تلَس
 ،  ِإني لَست هناكُم ، ويذْكُر لَهم خِطيئَته الَِّتي أَصاب        : ِإلَى اَألرِض ، فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُ       

ِإني لَست هناكُم   : ولَِكِن ائْتوا ِإبراِهيم خِليلَ الرحمِن علَيِه السالَم فَيأْتونَ ِإبراِهيم ، فَيقُولُ            
                رـوالت اللَّـه ـاها آتدبع الَمِه السلَيى عوسوا ملَِكِن ائْتو ، نهابا أَصطَايخ ملَه ذْكُرياةَ ، و

ويـذْكُر لَهـم    : ِإني لَست هناكُم    : وكَلَّمه تكِْليما ، فَيأْتونَ موسى علَيِه السالَم فَيقُولُ         
               هوحرةَ اِهللا وكَِلمو ولَهسراِهللا و دبع الَمِه السلَيى عوا ِعيسلَِكِن ائْتو ، ابالَِّتي أَص هِطيئَتخ

 قُولُ    ، فَيى فَيونَ ِعيسا      : أْتدمحوا ملَِكِن ائْتو اكُمنه تلَس�        ِمن مقَدا تم لَه اللَّه ا غَفَردبع
رك ذَنِبِه وما تأَخر ، فَيأْتوِني فَأَنطَِلق فَأَستأِْذنُ علَى ربي فَيؤذَنُ ِلي علَيِه فَِإذَا رأَيت ربي تبا                

         ِنيعداَء أَنْ يا شِني معدا فَياِجدس تقَعالَى وعتو ،     دمحم فَعقَالُ اري ثُم ،    عمـسقُلْ تو ،
   طَهعلْ تسو ،   فَّعشت فَعاشا            ، وـدِلـي ح دحفَي فَعأَش ثُم لِِّمِنيهعي اِمدحي ِبمبر دمفَأَح ،

فَيدعِني ما شاَء اللَّـه أَنْ      ، فَِإذَا رأَيت ربي وقَعت لَه ساِجدا       ، ثُم أَرِجع   ، لُهم الْجنةَ   فَأُدِخ
     دمحم فَعقَالُ ارِني فَيعدي ،   عمسقُلْ تو ،   طَهعلْ تسو ،    فَّعـشت فَعاشـي    ، وبر ـدمفَأَح

فَِإذَا رأَيت ربـي    ، ثُم أَرِجع   ، ثُم أَشفَع فَيحد ِلي حدا فَأُدِخلُهم الْجنةَ        ، ِمِنيه  ِبمحاِمد يعلِّ 
، وقُلْ تسمع   ، ارفَع محمد   : ثُم يقَالُ   ، فَيدعِني ما شاَء اللَّه أَنْ يدعِني       ، وقَعت لَه ساِجدا    

، ثُم أَشفَع فَيحد ِلـي حـدا   ، فَأَحمد ربي ِبمحاِمد يعلِِّمِنيه  ، واشفَع تشفَّع   ، ه  وسلْ تعطَ 
   ِجعى أَرتةَ حنالْج مِخلُهفَأُد ، با رآنُ  ، فَأَقُولُ يالْقُـر هسبح ناِر ِإالَّ مِفي الن ِقيا بم ، أَي

  ١٠٢. الْخلُودوجب علَيِه
 - -- -- - -- -- - -- --    

   أو استحقوهاالشفاعة يف أهل الذنوب من املوحدين الذين دخلوا النار: ينالنوع الثا
  :وهناك أنواع جاء ذكرها يف األحاديث وهي

 ، ولسائر النبيني والصديقني والشهداء وحنوهم ممـن أذنَ        �وهذا النوع له    : األول والثاين 
  فيمن اس  اهللا هلم، فيشفع النار أال يدخلَ   تحق  فيمن دخلَ  ها، ويشفع   عن ،ف ، منها ها أن خيرج

                                                 
  صحيح) ٢١٢٢(مسند الطيالسي  - ١٠٢



 ١٥٢

يخرج قَوم ِمن النـاِر     « : قَالَ   - � - عِن النِبى    - رضى اهللا عنهما     -ِعمرانَ بِن حصيٍن    
   .١٠٣)أخرجه البخاري(»  فَيدخلُونَ الْجنةَ ، يسمونَ الْجهنِميني - � -ِبشفَاعِة محمٍد 

شفَاعِتى َألهِل الْكَباِئِر ِمن    « :  قَالَ   - � -عِن النِبى    رضي اهللا عنه     عن أَنِس بِن ماِلٍك      و
  .١٠٤ )أخرجه أبو داود(.»أُمِتى 
يف رفع درجات من يدخل اجلنة فيها فوق ما كان يقتـضيه ثـواب               �شفاعته  : الثالث

  أعماهلم
يف أقوام يدخلون اجلنة بغري حساب ، وميكن أن يستشهد هلـذا حبـديث              الشفاعة  : الرابع

أن جيعله من السبعني ألفا الذين يـدخلون         �عكاشة بن حمصن حيث دعا له رسول اهللا         
  اجلنة بغري حساب ، واحلديث يف الصحيحني

يف ختفيف العذاب عن بعض املشركني؛ كما يف شفاعته لعمـه أيب             � شفاعته: اخلامس  
أنـه  - رضى اهللا عنه -عِن الْعباس بِن عبِد الْمطَِّلِب فكون يف ضحضاح من نار؛    طالب، في 
   ِبىقَالَ ِللن- � -:          لَك بضغيو وطُكحكَانَ ي هفَِإن كمع نع تيا أَغْنقَالَ . م : »  ـوه

          ا لَكَانَ ِفى الـدالَ أَنلَواٍر ، ون اٍح ِمنضحـاِر        ِفى ضالن ـفَِل ِمـنِك اَألسأخرجـه  (» ر
   .١٠٥)الشيخان

لَعلَّـه  «  ذُِكر ِعنده عمه أَبو طَاِلٍب فَقَالَ        - � -وعن أَِبى سِعيٍد الْخدِرى أَنَّ رسولَ اللَِّه        
  ١٠٦.» كَعبيِه يغِلى ِمنه ِدماغُه تنفَعه شفَاعِتى يوم الِْقيامِة فَيجعلُ ِفى ضحضاٍح ِمن ناٍر يبلُغُ

أَهونُ أَهِل الناِر عذَابا أَبو طَاِلٍب وهو منتِعلٌ        «  قَالَ   - � -وعِن ابِن عباٍس أَنَّ رسولَ اللَِّه       
 اغُها ِدممهِلى ِمنغِن يلَيع١٠٧.»ِبن  

                                                 
  ) ٦٥٦٦( برقم- ١٠٣

ص  / ١ج  (-شرح العقيدة الواسطية  ، وانظر  وهو صحيح مشهور   ) ٢٦٢٢(والترمذي برقم  )  ٤٧٤١( برقم - ١٠٤
 )٧٦ص  / ١ج  (-والتنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من املباحث املنيفة ) ٢٨٧

من املاء على وجـه األرض مـا يبلـغ          ما رق   : الضحضاح  - )٥٣١(ومسلم برقم  ) ٣٨٨٣(   البخارى  برقم    - ١٠٥
  الكعبني فاستعاره للنار

  )٥٣٥(صحيح مسلم - ١٠٦
   )٥٣٧(صحيح مسلم - ١٠٧



 ١٥٣

      ِشٍري قَالَ قَالَ رِن باِن بمعِن النولُ اللَِّه   وعس- � - »          لَـه ـنا مذَاباِر عِل الننَ أَهوِإنَّ أَه
                 ـهِمن دا أَشدى أَنَّ أَحرا يلُ مجِلى الِْمرغا يكَم اغُها ِدممهِلى ِمنغاٍر ين اكَاِن ِمنِشرالَِن وعن

  ١٠٨.»عذَابا وِإنه َألهونهم عذَابا 
أخرب أن شفاعته    �أخرب أن الكافرين ال تنفعهم شفاعة الشافعني، ونبينا          تعاىل قد     اهللا   نَّإ 

 .ه لعمه أيب طالب خاصة به وخاصة أليب طالب فشفاعت . ألهل التوحيد خاصة

عن أَِبى هريرةَ و حذَيفَةَ قَـاالَ قَـالَ    ،فشفاعته يف اإلذن للمؤمنني بدخول اجلنة     : السادس  
يجمع اللَّه تبارك وتعالَى الناس فَيقُوم الْمؤِمنونَ حتى تزلَف لَهـم            « - � - رسولُ اللَّهِ 

فَيقُولُ وهلْ أَخرجكُم ِمن الْجنـِة ِإالَّ       . الْجنةُ فَيأْتونَ آدم فَيقُولُونَ يا أَبانا استفِْتح لَنا الْجنةَ        
 فَيقُولُ  - قَالَ   -يكُم آدم لَست ِبصاِحِب ذَِلك اذْهبوا ِإلَى ابِنى ِإبراِهيم خِليِل اللَِّه            خِطيئَةُ أَبِ 

 - � -ِإبراِهيم لَست ِبصاِحِب ذَِلك ِإنما كُنت خِليالً ِمن وراَء وراَء اعِمدوا ِإلَى موسى              
   كِْليمت اللَّه هى   . االَِّذى كَلَّموسونَ مأْتوا ِإلَـى        - � -فَيباذْه اِحِب ذَِلكِبص تقُولُ لَسفَي 

 -فَيأْتونَ محمدا   .  لَست ِبصاِحِب ذَِلك   - � -فَيقُولُ ِعيسى   . ِعيسى كَِلمِة اللَِّه وروِحهِ   
وماِن جنبتِى الصراِط يِمينا وِشماالً فَيمـر   فَيقُوم فَيؤذَنُ لَه وترسلُ اَألمانةُ والرِحم فَتقُ      - �

أَلَم تـروا ِإلَـى     « قَالَ قُلْت ِبأَِبى أَنت وأُمى أَى شىٍء كَمر الْبرِق قَالَ           . »أَولُكُم كَالْبرِق   
ريِح ثُم كَمر الطَّيِر وشد الرجاِل تجِرى       الْبرِق كَيف يمر ويرِجع ِفى طَرفَِة عيٍن ثُم كَمر ال         

ِبِهم أَعمالُهم ونِبيكُم قَاِئم علَى الصراِط يقُولُ رب سلِّم سلِّم حتى تعِجز أَعمـالُ الِْعبـاِد                
 وِفى حافَتِى الصراِط كَالَِليـب      -الَ   قَ -حتى يِجىَء الرجلُ فَالَ يستِطيع السير ِإالَّ زحفًا         

والَِّذى نفْس أَِبى   . »معلَّقَةٌ مأْمورةٌ ِبأَخِذ من أُِمرت ِبِه فَمخدوش ناٍج ومكْدوس ِفى الناِر            
  ١٠٩.هريرةَ ِبيِدِه ِإنَّ قَعر جهنم لَسبعونَ خِريفًا

فقد يشفع النبيون والشهداء والعلماء      �يست خاصة بالرسول    والشفاعة يف أهل الذنوب ل    
له النصيب األوفر منها ، وقد يشفع غـريه          �، وقد يشفع للمرء أعماله ، ولكن رسولنا         

   .� أيضا يف رفع درجات املؤمنني ، وبقية األنواع خاصة بالرسول 

                                                 
  الِقدر من النحاس أو احلجارة: املرجل - ) ٥٣٩(صحيح مسلم - ١٠٨
 املدفوع من ورائه: مكدوس -تقرب : تزلف - ) ٥٠٣(صحيح مسلم - ١٠٩



 ١٥٤

ـ            ذه الشفاعات كلها لثبوت أدلتـها وأ وأهل السنة واجلماعة يؤمنون   إال  ا ال حتقـق 
    : بشرطني

من ذَا الَِّذي يشفَع ِعنـده ِإالَّ        {   : ، كما قال تعاىل    إذن اهللا للشافع أن يشفع      : الشرط األول 
 من   ) ٣ (  اآلية    } ما ِمن شِفيٍع ِإالَّ ِمن بعِد ِإذِْنهِ       {:، وقوله تعاىل      البقرة    ) ٢٥٥ (  اآلية    } ِبِإذِْنِه

    . سورة يونس
  } وال يشفَعونَ ِإالَّ ِلمِن ارتـضى  {   :  عن املشفوع له كما قال تعاىل رضا اهللاِ  : الشرط الثاين 

وكَم من ملٍَك ِفي السماواِت ال تغِنـي         {   :  األنبياء وجيمع الشرطني قوله تعاىل      ) ٢٨ ( اآلية  
  .  النجم ) ٢٦ (  اآلية  } ذَنَ اللَّه ِلمن يشاء ويرضىشفَاعتهم شيئًا ِإالَّ ِمن بعِد أَن يأْ

 

 ـــــــــــــ

  
  

  



 ١٥٥

  ����حوض النيب 
   

يف املوقف العظيم بإعطائه حوضا واسع األرجاء مـاؤه          �يكرم اهللا عبده ورسوله حممدا      
أبيض من اللنب ، وأحلى من العسل ، ورحيه أطيب من املسك ، وكيزانه كنجوم السماء ،                 

يف اجلنة ، ترد عليـه أمـة         �يه هذا املاء الطيب من ر الكوثر ، الذي أعطاه لرسوله            يأت
  .، من شرب منه شربة ال يظمأ بعدها أبدا �املصطفى 

وقد اختلف أهل العلم يف موضعه فذهب الغزايل والقرطيب إىل أنه يكون قبل املرور علـى                
 يؤخذ بعض وارديه إىل النار فلو       الصراط يف عرصات يوم القيامة، واستدلوا على ذلك بأنه        

كان بعد الصراط ملا استطاعوا الوصول إليه، واستظهر ابن حجر أن مذهب البخـاري أن           
احلوض يكون بعد الصراط ألن البخاري أورد أحاديث احلوض بعد أحاديث الـشفاعة ،              

  . أرجح  الغزايل والقرطيبوما ذهب إليه. وأحاديث نصب الصراط 
   ِن أَِبى مِن ابع          ِبىٍرو قَالَ النمع ناللَِّه ب دبكَةَ قَالَ قَالَ عٍر ،     « - � -لَيهةُ شِسريِضى موح

                 ـِربش ناِء ، مموِم السجكَن هانِكيزِك ، والِْمس ِمن بأَطْي هِرحيِن ، واللَّب ِمن ضيأَب هاؤم
   .١١٠ق عليهمتف» ِمنها فَالَ يظْمأُ أَبدا 

حوِضـي مـِسريةُ    :  �رسولُ اِهللا   : ابن عمٍرو ، قَالَ     : قَالَ  : وعِن ابِن أَِبي ملَيكَةَ ، قَالَ       
شهٍر ، زواياه سواًء ، ماؤه أَبيض ِمن الثَّلِْج ، وأَطْيب ِمن الِْمسِك ، آِنيته كَنجوِم السماِء ،                  

  ١١١.نه الَ يظْمأُ بعده أَبدامن شِرب ِم
ِإنَّ حوِضى أَبعد ِمن أَيلَةَ ِمن عدٍن لَهو أَشد         «  قَالَ   - � -وعن أَِبى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه       

لنجوِم وِإنى َألصد النـاس     بياضا ِمن الثَّلِْج وأَحلَى ِمن الْعسِل ِباللَّبِن وآلِنيته أَكْثَر ِمن عدِد ا           
« قَالُوا يا رسولَ اللَِّه أَتعِرفُنا يومِئٍذ قَـالَ         . »عنه كَما يصد الرجلُ ِإِبلَ الناِس عن حوِضِه         

ِمن ِلنيجحا مغُر لَىونَ عِردِم تاُألم ٍد ِمنَألح تسا لَيِسيم لَكُم معوِء نض١١٢» أَثَِر الْو.  
  مجع األغر وهو أبيض الوجه: الغر -أبيض مواضع الوضوء من اليدين : احملجل 

                                                 
   )٦١١١(وصحيح مسلم  ) ٦٥٧٩(صحيح البخارى  - ١١٠
  صحيح) ٦٤٥٢)(٣٦٤ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١١١
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 ١٥٦

ترى ِفيِه أَباِريق الذَّهِب والِْفضِة كَعـدِد        « - � -وعن قَتادةَ قَالَ قَالَ أَنس قَالَ نِبى اللَِّه         
  .١١٣»نجوِم السماِء 
ِإنى لَِبعقِْر حوِضى أَذُود الناس َألهِل الْيمِن أَضِرب        «  قَالَ   - � - نِبى اللَِّه    وعن ثَوبانَ أَنَّ  

     ِهملَيع فَضرى يتح اىصِضِه فَقَالَ     . »ِبعرع نِئلَ عانَ     « فَسمقَاِمى ِإلَى عم ـِئلَ  . »ِمنسو
ا ِمن اللَّبِن وأَحلَى ِمن الْعسِل يغت ِفيِه ِميزاباِن يمداِنـِه ِمـن             أَشد بياض « عن شراِبِه فَقَالَ    

  .١١٤»الْجنِة أَحدهما ِمن ذَهٍب واآلخر ِمن وِرٍق 
أنبوبة تركب ىف جانـب     : امليزاب  -الفضة  : الورق  -يدفق فيه دفقا دائما متتابعا      : يغت  

  اء املطرالبيت من أعاله لينصرف منها م
      ِبىالن ِمعس هاِرثَةَ أَنح نِة      «  قَالَ   - � -وعِدينالْماَء وعنص نيا بم هضوح« .    فَقَـالَ لَـه
ترى ِفيِه اآلِنيـةُ ِمثْـلَ      « فَقَالَ الْمستوِرد   . قَالَ الَ . »اَألواِنى  « الْمستوِرد أَلَم تسمعه قَالَ     

   .١١٥»ِكِب الْكَوا
ِإنَّ أَمامكُم حوضا ما بين ناِحيتيِه كَما بين         « - � -وعِن ابِن عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه        

 حأَذْرا وبر١١٦»ج.  
وأَذْرح ِفيِه  ِإنَّ أَمامكُم حوضا كَما بين جربا       «  قَالَ   - � -وعن عبِد اللَِّه أَنَّ رسولَ اللَِّه       

  .١١٧»أَباِريق كَنجوِم السماِء من ورده فَشِرب ِمنه لَم يظْمأْ بعدها أَبدا 
والَِّذى نفْس محمٍد ِبيِدِه آلِنيته     « وعن أَِبى ذَر قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَِّه ما آِنيةُ الْحوِض قَالَ             

 ِمن أَكْثَر               ـنـِة منةُ الْجِة آِنيِحيصِة الْمظِْلملَِة الْما أَالَ ِفى اللَّياِكِبهكَواِء وموِم السجِد ندع 
شِرب ِمنها لَم يظْمأْ آِخر ما علَيِه يشخب ِفيِه ِميزاباِن ِمن الْجنِة من شِرب ِمنه لَم يظْمـأْ                  

  .١١٨»طُوِلِه ما بين عمانَ ِإلَى أَيلَةَ ماؤه أَشد بياضا ِمن اللَّبِن وأَحلَى ِمن الْعسِل عرضه ِمثْلُ 

                                                 
  )٦١٤٠(صحيح مسلم  - ١١٣

   )٦١٣٠(صحيح مسلم - ١١٤
  )٦١٢٢(صحيح مسلم  - ١١٥

   )٦١٢٤(صحيح مسلم  - ١١٦
 )٦١٢٨(صحيح مسلم   - ١١٧

   )٦١٢٩(صحيح مسلم  - ١١٨



 ١٥٧

أنبوبة تركب ىف جانب البيـت      : امليزاب  -الىت ال غيم فيها     : املصحية  -يسيل  : يشخب  
  من أعاله لينصرف منها ماء املطر

جانَ الْبفْيِن سِب بدنج نقَالَ وع ، ولُ اِهللا : ِليسِض:  �قَالَ رولَى الْحع طُكُما فَر١١٩.أَن  
ما بين ناِحيتي حوِضي كَما بين صنعاَء       :  �قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن أَنِس بِن ماِلٍك ، قَالَ       

  ١٢٠.، والْمِدينِة
    ِبيِن الناِلٍك ، عِن مِس بأَن نـِة ،   :  قَالَ ، �وعِدينالْم نـيا بِضي كَموح يتاِحين نيا بم

  ١٢١.وصنعاَء ، أَو كَما بين الْمِدينِة ، وعمانَ
       هنع اللَّه ِضياِتٍم رو حِديِث          : قَالَ أَبةَ الْحاعِصن ِكمحي لَم نم وِهمت قَد عباَألر اربِذِه اَألخه

ما بين صـنعاَء ، والْمِدينـِة   : نها متضادةٌ ، أَو بينها تهاِتر ، َألنَّ ِفي خبِر سلَيمانَ التيِمي    أَ
لَـى  ما بين صنعاَء إِ   : ما بين أَيلَةَ ِإلَى مكَّةَ ، وِفي خبِر عتبةَ بِن عبِد اِهللا             : وِفي خبِر جاِبٍر    

ما بين الْمِدينِة وعمانَ ، ولَيس بين هِذِه اَألخباِر تـضاد ، والَ             : بصرى ، وِفي خبِر قَتادةَ      
، ِفي كُلِّ خبٍر ِممـا ذَكَرنـا     �تهاِتر ، َألنها أَجِوبةٌ خرجت علَى أَسِئلٍَة ذَكَر الْمصطَفَى          

ن جواِنِب حوِضِه أَنَّ مِسريةَ كُلَّ جاِنٍب ِمن حوِضِه مِسريةُ شهٍر ، فَِمن صنعاَء ِإلَى               جاِنبا مِ 
الْمِدينِة مِسريةُ شهٍر ِلغيِر الْمسِرِع ، وِمن أَيلَةَ ِإلَى مكَّةَ كَذَِلك ، وِمن صنعاَء ِإلَى بـصرى                 

الْم ِمنو ، كَذَِلكاِم كَذَِلكانَ ، الشمِة ِإلَى عِدين.  
أَنا فَرطُكُم علَى الْحـوِض ،      «  قَالَ   - � - عِن النِبى    - رضى اهللا عنه     -عن عبِد اللَِّه    و

ك الَ تدِرى ما    فَيقَالُ ِإن . ولَيرفَعن ِرجالٌ ِمنكُم ثُم لَيختلَجن دوِنى فَأَقُولُ يا رب أَصحاِبى           
 كدعثُوا بد١٢٢رواه البخاري» أَح   

          ِبـىالن تِمعقُولُ سٍد يعس نلَ بهس تِمعاِزٍم قَالَ سأَِبى ح نقُـولُ  - � -وعـا  «  يأَن
بعده أَبدا ، لَيـِرد     فَرطُكُم علَى الْحوِض ، من ورده شِرب ِمنه ، ومن شِرب ِمنه لَم يظْمأْ               

                                                 
  صحيح) ٦٤٤٥)(٣٥٧ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١١٩
  صحيح) ٦٤٤٨)(٣٥٩ص  / ١٤ج  (-بان صحيح ابن ح - ١٢٠
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 ١٥٨

   مهنيبِنى ويالُ بحي ِرفُوِنى ، ثُمعيو مِرفُهأَع امأَقْو لَىاملتقـدم واملـراد   : الفـرط   . ١٢٣»ع
   الشفيع

ـ        :  �قَالَ رسولُ اِهللا    : وعِن الصناِبِح ، قَالَ      اِثر أَالَ ِإني فَرطُكُم علَى الْحوِض ، وِإني مكَ
  ١٢٤.ِبكُم الْأُمم ، فَالَ تقْتِتلُن بعِدي

        ِبىٍد قَالَ قَالَ النعِن سِل بهس نوع- � - »          لَـىع رم نِض ، مولَى الْحع طُكُمى فَرِإن
             مِرفُهأَع امأَقْو لَىنَّ عِردا ، لَيدأْ أَبظْمي لَم ِربش نمو ، ِربِنـى      شيالُ بحي ِرفُوِنى ، ثُمعيو

  مهنيبٍل              . » وـهس ِمن تِمعكَذَا ساٍش فَقَالَ هيأَِبى ع نانُ بمعِنى النِمعاِزٍم فَسو حقَالَ أَب
   معن فِ         . فَقُلْت ِزيدي وهو هتِمعلَس ِرىدِعيٍد الْخلَى أَِبى سع دها  فَقَالَ أَشيه »   ـمهفَأَقُولُ ِإن

. » فَأَقُولُ سحقًا سحقًا ِلمن غَير بعـِدى        . فَيقَالُ ِإنك الَ تدِرى ما أَحدثُوا بعدك        . ِمنى  
 هدعأَب قَهحأَسو ، ِعيدب ِحيققَالُ سا ، يدعقًا بحاٍس سبع نقَالَ اب١٢٥.و  

  يرأَِبى ه نولَ اللَِّه     وعسةَ أَنَّ رةَ فَقَالَ     - � -ررقْبى الْمٍم       «  أَتقَـو ارد كُملَـيع الَمالـس
قَالُوا أَولَسنا ِإخوانك   . »مؤِمِنني وِإنا ِإنْ شاَء اللَّه ِبكُم الَِحقُونَ وِددت أَنا قَد رأَينا ِإخواننا             

فَقَالُوا كَيف تعِرف من    . »أَنتم أَصحاِبى وِإخواننا الَِّذين لَم يأْتوا بعد        « قَالَ  يا رسولَ اللَِّه    
أَرأَيت لَو أَنَّ رجالً لَه خيلٌ غُر محجلَةٌ بـين          « لَم يأِْت بعد ِمن أُمِتك يا رسولَ اللَِّه فَقَالَ          

  ٍل ديخ ىرظَه      لَهيخ ِرفعٍم أَالَ يهٍم بولَ اللَّهِ    . »هسا رلَى يا   « قَالَ  . قَالُوا بونَ غُرأْتي مهفَِإن
               ـذَادا يِضى كَموح نالٌ عنَّ ِرجذَادِض أَالَ لَيولَى الْحع مطُها فَرأَنوِء وضالْو ِمن ِلنيجحم

  .١٢٦»فَأَقُولُ سحقًا سحقًا . فَيقَالُ ِإنهم قَد بدلُوا بعدك. ِديِهم أَالَ هلُمالْبِعري الضالُّ أُنا
مجع أدهم وهو   : الدهم  -مجع يم وهو األسود وقيل الذى الخيالط لونه لون سواه           : م  

  األسود
          ِبىالن تِمعقُولُ سالً يهس تِمعاِزٍم قَالَ سأَِبى ح نقُولُ   - � -وعلَـى    «  يع طُكُما فَرأَن

               ِرفُوِنى ثُمعيو مِرفُهأَع امأَقْو لَىنَّ عِردلَيا ودأْ أَبظْمي لَم ِربش نمو ِربش درو نِض موالْح
                                                 

 )٦١٠٨(ومسلم  ) ٧٠٥٠(صحيح البخارى  - ١٢٣

  صحيح) ٦٤٤٦)(٣٥٧ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٤
  )٦٥٨٤ و٦٥٨٣(صحيح البخارى  - ١٢٥
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 ١٥٩

    مهنيبِنى ويالُ بحي« .       أَِبى ع نانُ بمعالن ِمعاِزٍم فَسو حـذَا       قَالَ أَبه مثُهـدـا أُحأَناٍش وي
        معن قُولُ قَالَ فَقُلْتالً يهس تِمعكَذَا سِديثَ فَقَالَ هـِعيٍد       . الْحلَى أَِبى سع دها أَشأَنقَالَ و

فَـأَقُولُ  . لُوا بعدك فَيقَالُ ِإنك الَ تدِرى ما عمِ     . ِإنهم ِمنى « الْخدِرى لَسِمعته يِزيد فَيقُولُ     
  املتقدم واملراد الشفيع: الفرط . ١٢٧»سحقًا سحقًا ِلمن بدلَ بعِدى 

تِرد علَى أُمِتى الْحوض وأَنا أَذُود النـاس         « - � -وعن أَِبى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه        
نعم لَكُم ِسيما   « قَالُوا يا نِبى اللَِّه أَتعِرفُنا قَالَ       . »لرجِل عن ِإِبِلِه    عنه كَما يذُود الرجلُ ِإِبلَ ا     

              كُمى طَاِئفَةٌ ِمنننَّ عدصلَيوِء وضآثَاِر الْو ِمن ِلنيجحا مغُر لَىونَ عِردت ِركُمٍد غَيَألح تسلَي
 رب هؤالَِء ِمن أَصحاِبى فَيِجيبِنى ملَك فَيقُولُ وهلْ تدِرى ما أَحدثُوا            فَالَ يِصلُونَ فَأَقُولُ يا   

 كدع١٢٨»ب.  
  مجع األغر وهو أبيض الوجه: الغر -أبيض مواضع الوضوء من اليدين : احملجل 

فَرطُكُم بين أَيـِديكُم ،     أَنا  : يقُولُ   �سِمعت رسولَ اِهللا    : وعن جاِبر بِن عبِد اِهللا ، قالَ       
فَِإنْ لَم تِجدوِني فَأَنا علَى الْحوِض ما بين أَيلَةَ ِإلَى مكَّةَ ، وسيأِْتي ِرجالٌ وِنـساٌء ِبآِنيـٍة                  

  .١٢٩وِقرٍب ثُم الَ يذُوقُونَ ِمنه شيئًا
       هنع اللَّه ِضياِتٍم رو حقَالَ أَب :  لُهذُوقُونَ        :  �قَوالَ ي ٍب ثُمِقرٍة واٌء ِبآِنيِنسالٌ وأِْتي ِرجيسو

ِمن ساِئِر الْأُمِم الَِّذين قَد غُِفر لَهم ، يِجيئُونَ ِبأَواِني ِليستقُوا ِبهـا ِمـن            : ِمنه شيئًا أُِريد ِبِه     
        ضوَألنَّ الْح هنَ ِمنقَوسِض ، فَالَ يوـالٌ أَنْ        الْححِم ، ِإذْ ماِئِر الْأُمونَ سد اصِة خِذِه الْأُمِله

يقِْدر الْكَاِفر والْمناِفق علَى حمِل اَألواِني والِْقرِب ِفي الِْقيامِة ، َألنهم يساقُونَ ِإلَـى النـاِر         
ذَِلك وذُ ِباللَِّه ِمنعن.  

مـا حوضـك    : ، فَقَالَ    �قَام أَعراِبي ِإلَى رسوِل اِهللا      : سلَِمي ،قالَ   وعن عتبةَ بِن عبٍد ال    
هو كَما بين صنعاَء ِإلَى بصرى ، ثُم يِمدِني اللَّه ِفيِه ِبكُراٍع الَ             : الَِّذي تحدثُ عنه ؟ فَقَالَ      

أَما الْحـوض فَيـزدِحم   :  �فَكَبر عمر ، فَقَالَ    :  ، قَالَ    يدِري بشر ِممن خِلق أَي طَرفَيهِ     

                                                 
 )٦١٠٩ و٦١٠٨(يح مسلمصح - ١٢٧

   )٦٠٥(صحيح مسلم  - ١٢٨
  صحيح) ٦٤٤٩)(٣٦٠ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٩



 ١٦٠

علَيِه فُقَراُء الْمهاِجِرين الَِّذين يقْتلُونَ ِفي سِبيِل اِهللا ، ويموتونَ ِفي سِبيِل اِهللا ، وأَرجـو أَنْ                 
هِمن برفَأَش اعالْكُر اللَّه ِنيوِرد١٣٠.ي  

قال علماؤنا رمحة   : ( بعض األحاديث اليت سقناها مث قال     " التذكرة"د القرطيب يف    وقد أور 
فكل من ارتد عن دين اهللا أو أحدث فيه ما ال يرضاه اهللا ، ومل يـأذن    : اهللا عليهم أمجعني    

 طردا من خالف مجاعـة      وأشدهمبه اهللا فهو من املطرودين عن احلوض ، املبعدين عنه ،            
م كاخلوارج على اختالف فرقها ، والروافض على تباين ضالهلا ،           املسلمني وفارق سبيله  

وكذلك الظلمة املسرفون يف اجلور     . واملعتزلة على أصناف أهوائها ، فهؤالء كلهم مبدلون       
والظلم وتطميس احلق وقتل أهله وإذالهلم واملعلنون بالكبـائر املـستخفون باملعاصـي ،              

بعد قد يكون يف حال ويقربون بعد املغفـرة إن          مث ال . ومجاعة أهل الزيغ واألهواء والبدع    
كان التبديل يف األعمال ومل يكن يف العقائد ، وعلى هذا التقدير يكون نـور الوضـوء                 
يعرفون به ، مث يقال هلم سحقاً ، وإن كانوا من املنافقني الذين كانوا على عهد رسول اهللا                  

: كشف هلم الغطاء فيقول هلم      مث ي . يظهرون اإلميان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر        �
سحقاً سحقاً ، وال خيلد يف النار إال كافر جاحد مبطل ليس يف قلبه مثقال حبة من خردل                  

  .من إميان 
إن من أنفذ اهللا عليه وعيده من أهل الكبائر إنه ، وإن ورد احلوض وشـرب                : وقد يقال   

   .١٣١ أعلم منه فإنه إذا دخل النار مبشيئة اهللا تعاىل ال يعذب بعطش ، واهللا
  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٦٤٥٠)(٣٦١ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٣٠
 )٣٩٩ص  / ١ج  (-التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة  - ١٣١
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  يعلم جر القرآن
  

) ٣٠(وقَالَ الرسولُ يا رب ِإنَّ قَـوِمي اتخـذُوا هـذَا الْقُـرَآنَ مهجـورا       {:قال تعاىل   
  ]٣٠/الفرقان[

هجـوراً ، أَي أَنَّ     يا رب ِإنَّ قَومي اتخذُوا هذَا القُرآنَ م       : وقَالَ الرسولُ مشتِكياً ِإلَى ربِه      
قَوِمي الِّذين بعثْتين ِإلَيِهم َألدعوهم ِإىل توِحيِدك ، وأَمرتين ِبِإبالَِغ القُرآِن ِإلَيِهم ، قَد هجروا               

تباِعـِه  ِكتابك ، وتركُوا اِإلميانَ ِبك ، ولَم يأَبهوا ِبوِعيِدك ، بل أعرضوا عِن اسـتماِعِه وا               
.١٣٢  
هذا أسلوب من أساليب القرآن ، ىف تنويع العرض ، وىف إثـارة املـشاعر ، وحتريـك               " 

العواطف ، ىف جمال الدعوة إىل اللّه ، وذلك بعرض الناس على مشاهد القيامة ، وما يلقون                 
هناك من حساب وجزاء ، مث العودة م إىل حيام الدنيا ، حيث تواجههم اآليات مباهم                

سون به من كفر وعناد ، فيكون لذلك وقعه ىف كثري من القلوب القاسية ، والعقـول                 متلب
وهنا ىف هـذه اآليـة ،       ..حيث تلني القلوب ، وتنقشع الضالالت عن العقول         .. املظلمة  

تقرع آذان املشركني كلمات اللّه ، صارخة بشكوى الرسول الكرمي من إعراض قومه عنه              
ذلك ، وما زالت مشاهد القيامة ، الـيت         .. كلمات اللّه   ، وسخريتهم به ، واستهزائهم ب     

كانوا بني يديها منذ قليل ـ ما زالت تلبس كيام ، وما زال العرق املتصبب من هوهلـا   
  ! ..يرشح على وجوههم
» وقالَ الرسولُ يا رب ِإنَّ قَوِمي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجـوراً            « : وانظر ىف قوله تعاىل     

وإىل هذه الكلمات الشاكية الضارعة ، وإىل ما حتمل من مشاعر األمل والـضيق اللـذين                
جيدمها الرسول ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ من هذا املوقف الذي يقفه قومه ، مـن    
مركب النجاة ، اليت يدعوهم إليها الرسول ، وهم غرقى ، يتخبطون ىف أمواج الضالل ،                

  ..!واهلالك 

                                                 
  )٢٧٦٧ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ١٣٢
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تلك الكلمات حرارة هذا الدعاء الذي يدعو به الرسول ربه ، إىل هدايـة              إنك لتستشعر ل  
إا رمحات يستمطرها الرسول ـ صلوات اللّه ورمحته  .. قومه ، وإىل إنقاذهم مما هم فيه 

  !.وبركاته عليه ـ من السماء ، لتلني هذه القلوب القاسية ، ولتبصر هذه العيون العمى
من احلنو املمزوج باحلسرة واألمل ، ما جتده ىف قول نوح           » قَوِمي  « وإنك لتجد ىف كلمة     

هـذَا  « : وىف قوله تعاىل    ! إن هذا من ذاك ، سواء بسواء      .. »! رب ِإنَّ ابِني ِمن أَهِلي    « :
إشارة إىل أن هذا اخلري الذي يتجنبه القوم ، بل ويرمونه بالفحش من القول ،               .. »الْقُرآنَ  

فما أبعد ما بني القوم ، وبني هذا        ..  اليد الربة الرحيمة ، الودود       واهلجر من الكالم ، وهو    
إنه حيسن ويسيئون ، ويتودد إليهم وحيزنون ؟ ؟ ؟ ؟ ، ويـروض وجيمحـون ،                 ! القرآن

بيان جامع ملوقف املشركني مـن      .. »مهجوراً  « : وىف قوله تعاىل    ! ويسمع وال يسمعون  
  .القرآن

ن األماكن املهجورة ، يلقون فيها بالنفايات ، والقاذورات         وهو أم اختذوه ، كما يتخذو     
فإن ما خيرج من ألسنتهم ىف شأن هذا القرآن ، هو من ساقط القول ، وسخف الكالم                 .. 

  ١٣٣!  "، وهجر احلديث
هجروه فلم يفتحوا له    . ويبصرهم. لقد هجروا القرآن الذي نزله اللّه على عبده لينذرهم        " 

وهجروه فلم يتـدبروه    . أن جيتذم فال ميلكون لقلوم عنه ردا      أمساعهم إذ كانوا يتقون     
وهجروه فلم جيعلوه دستور حيام ،      . ليدركوا احلق من خالله ، وجيدوا اهلدي على نوره        

يا رب ِإنَّ قَـوِمي     : وقالَ الرسولُ   «:وقد جاء ليكون منهاج حياة يقودها إىل أقوم طريق          
وإن ربه ليعلم ولكنه دعاء البث واإلنابة ، يشهد به ربـه            ..» مهجوراًاتخذُوا هذَا الْقُرآنَ    

  .على أنه مل يأل جهدا ، ولكن قومه مل يستمعوا هلذا القرآن ومل يتدبروه
فلكل نـيب أعـداء     . فتلك هي السنة اجلارية قبله يف مجيع الرساالت       . فيسليه ربه ويعزيه  

ولكن اللّه يهـدي رسـله إىل   . يل اللّهيهجرون اهلدى الذي جييئهم به ، ويصدون عن سب       
وكَفى . وكَذِلك جعلْنا ِلكُلِّ نِبي عدوا ِمن الْمجِرِمني      «:طريق النصر على أعدائهم ارمني      

  ..» ِبربك هاِدياً ونِصرياً

                                                 
  )١٤ / ١٠ (-ن ـ موافقا للمطبوع التفسري القرآين للقرآ- ١٣٣
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فإن بروز ارمني حلرب األنبياء والدعوات يقوي عودها ويطبعهـا          . وللّه احلكمة البالغة  
وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمني الذين يتـصدون       . بطابع اجلد الذي يناسب طبيعتها    

 هو الذي مييز الدعوات احلقة      - مهما كلفهم من مشقة وكلف الدعوات من تعويق          -هلا  
من الدعاوى الزائفة وهو الذي ميحص القائمني عليها ، ويطرد الزائفني منهم فـال يبقـى      

وال تريد إال الدعوة    . القوية املتجردة ، اليت ال تبتغي مغامن قريبة       جبوارها إال العناصر املؤمنة     
  .خالصة ، تبتغي ا وجه اللّه تعاىل

ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة ، تسلك طرقا ممهدة مفروشة باألزهار ، وال يربز هلـا          
يف الطريق خصوم ومعارضون ، وال يتعرض هلا املكذبون واملعاندون ، لسهل على كـل               

ن أن يكون صاحب دعوة ، والختلطت دعوات احلق ودعاوى الباطـل ، ووقعـت               إنسا
ولكن بروز اخلصوم واألعداء للدعوات ، هو الذي جيعل الكفاح النتصارها           . البلبلة والفتنة 

فال يكافح ويناضل ، وحيتمـل اآلالم       . حتما مقضيا ، وجيعل اآلالم والتضحيات هلا وقودا       
 اجلادون املؤمنون ، الذين يؤثرون دعوم على الراحة         والتضحيات إال أصحاب دعوة احلق    

بل على احلياة نفسها حني تقتضيهم دعوم أن يستشهدوا         . واملتاع ، وأعراض احلياة الدنيا    
وال يثبت على الكفاح املرير إال أصلبهم عودا ، وأشدهم إميانـا ، وأكثـرهم               . يف سبيلها 

  ..ناس تطلعا إىل ما عند اللّه واستهانة مبا عند ال
وعندئذ متحص الصفوف فيتميز األقوياء مـن      . عندئذ تتميز دعوة احلق من دعاوى الباطل      

وعندئذ متضي دعوة احلق يف طريقها برجاهلا الذين ثبتـوا عليهـا ، واجتـازوا               . الضعفاء
وقد نالوا  . أولئك هم األمناء عليها الذين حيتملون تكاليف النصر وتبعاته        . امتحاا وبالءها 

  .صر بثمنه الغايل ، وأدوا ضريبته صادقني مؤثرينهذا الن
وقـد  . وقد علمتهم التجارب واالبتالءات كيف يسريون بدعوم بني األشواك والصخور    

حفزت الشدائد واملخاوف كل طاقام ومقدرام ، فنما رصيدهم من القوة وذخريـم             
  .ى السراء والضراءفيكون هذا كله رصيدا للدعوة اليت حيملون رايتها عل. من املعرفة

والذي يقع غالبا أن كثرة الناس تقف متفرجة على الصراع بـني اـرمني وأصـحاب                
الدعوات حىت إذا تضخم رصيد التضحيات واآلالم يف صف أصحاب الدعوات ، وهـم              
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ثابتون على دعوم ، ماضون يف طريقهم ، قالت الكثرة املتفرجة أو شعرت أنه ال ميسك                
عوم على الرغم من التضحيات واآلالم ، إال أن يف هذه الـدعوة             أصحاب الدعوة على د   

وعندئذ تتقدم الكثرة املتفرجة لترى مـا هـو هـذا           .. ما هو أغلى مما يضحون به وأمثن        
العنصر الغايل الثمني الذي يرجح كل أعراض احلياة ، ويرجح احلياة ذاا عند أصـحاب               

مـن  ! ه العقيدة بعد طول التفرج بالصراعوعندئذ يدخل املتفرجون أفواجا يف هذ    . الدعوة
أجل هذا كله جعل اللّه لكل نيب عدوا من ارمني وجعل ارمني يقفون يف وجه دعـوة                 
احلق ، ومحلة الدعوة يكافحون ارمني ، فيصيبهم ما يصيبهم وهم ماضون يف الطريـق ،           

ـ . والنهاية مقدرة من قبل ، ومعروفة ال خيطئها الواثقون باللّه          ا اهلدايـة إىل احلـق ،       إ
  .»وكَفى ِبربك هاِدياً ونِصرياً«: واالنتهاء إىل النصر 

فدعوة احلق إمنا جتيء يف أواا لعالج فـساد         . وبروز ارمني يف طريق األنبياء أمر طبيعي      
. فساد يف القلوب ، وفساد يف النظم ، وفساد يف األوضاع          . واقع يف اجلماعة أو يف البشرية     

 هذا الفساد يكمن ارمون ، الذين ينشئون الفساد من ناحية ، ويـستغلونه مـن                ووراء
الـذين  . والذين تتفق مشارم مع هذا الفساد ، وتتنفس شهوام يف جوه الويبء           . ناحية

فطبيعي إذن أن يربزوا    .. جيدون فيه سندا للقيم الزائقة اليت يستندون هم يف وجودهم إليها            
. اعا عن وجودهم ، واستبقاء للجو الذي ميلكون أن يتنفـسوا فيـه  لألنبياء وللدعوات دف  

وبعض احلشرات خيتنق برائحة األزهار العبقة ، وال يستطيع احلياة إال يف املقاذر ، وبعض               
وكذلك . الديدان ميوت يف املاء الطاهر اجلاري ، وال يستطيع احلياة إال يف املستنقع اآلسن             

وطبيعي أن  . وا أعداء لدعوة احلق ، يستميتون يف كفاحها       فطبيعي إذن أن يكون   .. ارمون  
تنتصر دعوة احلق يف النهاية ، ألا تسري مع خط احلياة ، وتتجه إىل األفق الكرمي الوضيء                 

وكَفى ِبربك  «..الذي تتصل فيه باللّه ، والذي تبلغ عنده الكمال املقدر هلا كما أراد اللّه               
  ١٣٤.."» هاِدياً ونِصرياً

  ـــــــــــ ــ

                                                 
  )٢٥٦١ / ٥ (-ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع - ١٣٤
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  حقيقته وأدلته � اإلسراء بالرسول 
  

  :تعريف اإلسراء لغة وشرعا 
  .سري الليل كله : وقيل . سري الليل أو عامته : من السرى وهو : اإلسراء يف اللغة 

  :ومنه قول حسان . سريت ، وأسريت : ويقال 
  ...أسرت إليك ومل تكن تسري 

من املسجد احلرام مبكة إىل      � اإلسراء برسول اهللا    : واإلسراء إذا أطلق يف الشرع يراد به        
  .بيت املقدس بإيليا ورجوعه من ليلته 

  :حقيقة اإلسراء وأدلته 
   ا النيب     واإلسراء آية عظيمة أي قبل اهلجرة حيث أسري به ليال مـن املـسجد           � د اهللا

 وصل بيـت    احلرام إىل املسجد األقصى راكبا على الرباق بصحبة جربيل عليه السالم حىت           
املقدس ، فربط الرباق حبلقة باب املسجد ، مث دخل املسجد وصلى فيه باألنبياء إماما ، مث                 

هـديت  : جاءه جربيل بإناء من مخر وإناء من لنب فاختار اللنب على اخلمر فقال له جربيل          
  .ة  على اإلسراء الكتاب والسنوقد دلَّ. للفطرة 

سرى ِبعبِدِه لَيلًا ِمن الْمسِجِد الْحراِم ِإلَى الْمسِجِد الْأَقْـصى          سبحانَ الَِّذي أَ  { : قال تعاىل   
 ِصريالْب ِميعالس وه ها ِإناِتنآي ِمن هِريِلن لَهوا حكْنار١: اإلسراء (} الَِّذي ب. (  

        نا عهِزهنيةُ ، والكَِرمي هفْسالَى نعاُهللا ت دجملَـى  يِتِه عرِلقُد هأْنش ظِّمعيو ، كرأَش نِك مِشر
، ) املَسِجِد احلَـراِم    ( لَيالً ِمن مكَّةَ     � ما الَ يقِْدر علَيِه غَيره ، فَقَد أَسرى ِبعبِدِه محمٍد           

الِذي بارك اُهللا ما حولَه ، ِمن زروٍع        ، وهو املَسِجد    ) املَسِجِد اَألقْصى   ( ِإلَى بيِت املَقِْدِس    
ِليِري عبده محمداً ، ِمن آياِتِه الِعظَاِم ، ما ِفيِه الـدِليلُ القَـاِطع علَـى                . . وِثماٍر ونباٍت   

ِصرياِد ، الباِل الِعبَألقْو ِميعالس وهِتِه ، ورِظيِم قُدعِتِه ، واِنيدحو اِلِهموِبأَح .  
 ومن آمن ِبقُدرِتِه تعالَى الِتي الَ حدود لَها ، الَ يستعِظم أَنْ يسِري اُهللا ِبرسوِلِه ِمن املَسِجِد                 

            قُد امأَم وِدِه هسِبج ِبياَء ِبالنرِدِه ، ألنَّ اِإلسسى ِبجِجِد اَألقْصاِم ِإلَى املَسِة اِهللا ِفي ِمثِْل    احلَرر
  ) .السهولَِة الِتي يسرى ِبِه ِبروِحِه ، وِلذَِلك فَالَ يستغِرب مؤِمن ِباِهللا وقُوع هذا احلَاِدِث 
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ـ              ى أَنَّ سـيد    وقَد جاَء ِفي كُتِب بِني ِإسراِئيلَ نبوَءتاِن ِلنِبييِن ِمن أَنِبياِئِهم تِشري أُوالَهما ِإلَ
وتقُولُ اٌألخرى ِإنه سيعرج ِبِه ِإلَى السماِء     . الرسِل أُو رسولَ اِهللا سيزور بيت املَقِْدِس فَجأَةً         

           اَألر ِك ِمنرِة الشادلْطَانَ ِإلبالسو داملَج هحنمِظيِم ِليالع بةْ الررضثُلَ ِفي حمِض  ِلي .  لَـمو
هذا الشرف العِظيم ، فَوجب أَنْ يكُونَ محمد هـو املَقْـصود             � يدِع أَحد قَبلَ محمٍد     

  ١٣٥.ِبالنبوَءتيِن 
 -ومن السنة حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم عن أَنِس بِن ماِلٍك أَنَّ رسولَ اللَِّه                 

 وهو دابةٌ أَبيض طَِويلٌ فَوق الِْحماِر ودونَ الْبغِل يضع حاِفره           - ِبالْبراِق   أُِتيت«  قَالَ   - �
 فَربطْته ِبالْحلْقَِة الَِّتـى     - قَالَ   - قَالَ فَرِكبته حتى أَتيت بيت الْمقِْدِس        -ِعند منتهى طَرِفِه    

 ثُم دخلْت الْمسِجد فَصلَّيت ِفيِه ركْعتيِن ثُم خرجت فَجـاَءِنى           - قَالَ   - يرِبطُ ِبِه اَألنِبياءُ  
 - � - ِبِإناٍء ِمن خمٍر وِإناٍء ِمن لَبٍن فَاخترت اللَّبن فَقَالَ ِجبِريلُ            - علَيِه السالَم    -ِجبِريلُ  

ِقيـلَ  . ِبنا ِإلَى السماِء فَاستفْتح ِجبِريلُ فَِقيلَ من أَنت قَالَ ِجبِريلُ         ثُم عرج   . اخترت الِْفطْرةَ 
   دمحقَالَ م كعم نمهِ       . وِعثَ ِإلَيب ِه قَالَ قَدِعثَ ِإلَيب قَدِقيلَ و .      بحفَر ما ِبآدا فَِإذَا أَنلَن فَفُِتح

فَِقيلَ من  .  عرج ِبنا ِإلَى السماِء الثَّاِنيِة فَاستفْتح ِجبِريلُ علَيِه السالَم         ثُم. ِبى ودعا ِلى ِبخيرٍ   
فَفُـِتح  . ِقيلَ وقَد بِعثَ ِإلَيِه قَالَ قَد بِعثَ ِإلَيهِ     . ِقيلَ ومن معك قَالَ محمد    . أَنت قَالَ ِجبِريلُ  

   نا ِبابا فَِإذَا أَنـا              لَنبحـا فَرِهملَياللَِّه ع اتلَواَء صكَِريِن زى بيحيو ميرِن مى ابالَِة ِعيسِى الْخ
فَِقيلَ مـن أَنـت قَـالَ    . ثُم عرج ِبى ِإلَى السماِء الثَّاِلثَِة فَاستفْتح ِجبِريلُ     . ودعوا ِلى ِبخيرٍ  

فَفُِتح لَنا  . ِقيلَ وقَد بِعثَ ِإلَيِه قَالَ قَد بِعثَ ِإلَيهِ       . - � - قَالَ محمد    ِقيلَ ومن معك  .ِجبِريلُ
    فوسا ِبيرٍ          - � -فَِإذَا أَنيا ِلى ِبخعدو بحِن فَرسالْح طْرش ِطىأُع قَد وِإذَا ه  .  جرع ثُم

    تِة فَاساِبعاِء الرما ِإلَى السِريلُ   ِبنِجب حفْت-    الَمِه السلَيِريـلُ      - عذَا قَالَ ِجبه نِقيـلَ  .  ِقيلَ م
   دمحقَالَ م كعم نمهِ       .وِعثَ ِإلَيب ِه قَالَ قَدِعثَ ِإلَيب قَدقَالَ و .       ِريسـا ِبـِإدا فَِإذَا أَنلَن فَفُِتح

      ع ٍر قَالَ اللَّهيا ِلى ِبخعدو بحلَّ   فَرجو ا  (زِليا عكَانم اهنفَعراِء       ) وما ِإلَـى الـسِبن جرع ثُم
  .ِقيلَ من هذَا قَالَ ِجبِريلُ. الْخاِمسِة فَاستفْتح ِجبِريلُ
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    دمحقَالَ م كعم نمهِ       . ِقيلَ وِعثَ ِإلَيب ِه قَالَ قَدِعثَ ِإلَيب قَدِقيلَ و .ونَ     فَفُِتحارا ِبها فَِإذَا أَنلَن 
ثُم عرج ِبنا ِإلَى السماِء الساِدسِة فَاستفْتح ِجبِريلُ علَيـِه          .  فَرحب ودعا ِلى ِبخيرٍ    - � -

الَمالس.  
. لَيِه قَالَ قَد بِعثَ ِإلَيهِ    ِقيلَ وقَد بِعثَ إِ   . ِقيلَ ومن معك قَالَ محمد    . ِقيلَ من هذَا قَالَ ِجبِريلُ    

ثُم عرج ِبنا ِإلَى السماِء الساِبعِة      .  فَرحب ودعا ِلى ِبخيرٍ    - � -فَفُِتح لَنا فَِإذَا أَنا ِبموسى      
ِقيلَ وقَد  . - � - ِقيلَ ومن معك قَالَ محمد    . فَاستفْتح ِجبِريلُ فَِقيلَ من هذَا قَالَ ِجبِريلُ      

 مسِندا ظَهره ِإلَـى الْبيـِت       - � -فَفُِتح لَنا فَِإذَا أَنا ِبِإبراِهيم      . بِعثَ ِإلَيِه قَالَ قَد بِعثَ ِإلَيهِ     
هب ِبـى ِإلَـى     الْمعموِر وِإذَا هو يدخلُه كُلَّ يوٍم سبعونَ أَلْف ملٍَك الَ يعودونَ ِإلَيِه ثُم ذَ             

 فَلَما غَِشيها ِمـن     - قَالَ   -السدرِة الْمنتهى وِإذَا ورقُها كَآذَاِن الِْفيلَِة وِإذَا ثَمرها كَالِْقالَِل          
              ِنهسح ا ِمنهتعنأَنْ ي ِطيعتسلِْق اللَِّه يخ ِمن دا أَحفَم تريغت ا غَِشىِر اللَِّه ماأَم .  ى اللَّهحفَأَو

 - � -ِإلَى ما أَوحى فَفَرض علَى خمِسني صالَةً ِفى كُلِّ يوٍم ولَيلٍَة فَنزلْت ِإلَى موسـى                
 قَالَ ارِجع ِإلَى ربك فَاسأَلْه التخِفيف     . فَقَالَ ما فَرض ربك علَى أُمِتك قُلْت خمِسني صالَةً        

          مهتربخاِئيلَ ورِنى ِإسب تلَوب ى قَدفَِإن ِطيقُونَ ذَِلكالَ ي كتـى     . فَِإنَّ أُمبِإلَى ر تعجقَالَ فَر
فَحطَّ عنى خمسا فَرجعت ِإلَى موسى فَقُلْت حطَّ عنـى          . فَقُلْت يا رب خفِّف علَى أُمِتى     

 فَلَـم   - قَالَ   -. ِإنَّ أُمتك الَ يِطيقُونَ ذَِلك فَارِجع ِإلَى ربك فَاسأَلْه التخِفيف         قَالَ  . خمسا
 حتى قَالَ يا محمد ِإنهن      - علَيِه السالَم    -أَزلْ أَرِجع بين ربى تبارك وتعالَى وبين موسى         

ومن هم ِبحـسنٍة    .  يوٍم ولَيلٍَة ِلكُلِّ صالٍَة عشر فَذَِلك خمسونَ صالَةً        خمس صلَواٍت كُلَّ  
                  ـا لَـملْهمعي ئٍَة فَلَميِبس مه نما ورشع لَه تا كُِتبِملَهةً فَِإنْ عنسح لَه تا كُِتبلْهمعي فَلَم

   ِملَهئًا فَِإنْ عيش بكْتةً     تاِحدئَةً ويس تـى        - قَالَ   -ا كُِتبوسِإلَى م تيهتى انتح لْتزفَن - 
� -       ِفيفخالت أَلْهفَاس كبِإلَى ر ِجعفَقَالَ ار هتربولُ اللَِّه    .  فَأَخسفَقَالَ ر- � -   قَد فَقُلْت 

 هِمن تييحتى استى حبِإلَى ر تعج١٣٦.»ر  
عدة أحاديث منها ما جاء يف       �  على اإلسراء برسول اهللا      وقد دلَّ . وعروجه إىل السماء    

 مـن  ، مجـع  � الصحيحني ومنها ما جاء يف السنن وغريها وقد رواه عن رسـول اهللا              
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              ة وأئمة  الصحابة حنو الثالثني رجال مث تناقلها عنهم ماال حيصي عدهم إال اهللا من رواة السن
  .الدين 

هم على صحة اإلسراء برسول      علماء املسلمني سلفا وخلفا وانعقد إمجاع       اتفقت كلمةُ  وقد
والـسفاريين يف   ) الـشفاء (نقل اإلمجاع على ذلك القاضي عياض يف         . وأنه حق  � اهللا  

  ) .لوامع األنوار(
فهذا هو الذي دلـت عليـه        .  ال مناماً  ه ، يقظةً  وجسِد �  كان بروح النيب      واإلسراُء

  .ة واحملققني من أهل العلم  الصحيحة وعليه عامة الصحابة وأئمة أهل السنصالنصو
أُسِري ِبجسِدِه ِفي الْيقَظَِة،     � أَنه  : وكَانَ ِمن حِديِث الِْإسراءِ   : (قال ابن أيب العز احلنفي      

       ِجِد الْأَقْصساِم ِإلَى الْمرِجِد الْحسالْم ِحيِح، ِمنلَى الصوقال القاضـي عيـاض      . ١٣٧)ىع
وذَهب معظَـم   : ( هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم             مقررا أنَّ 

السلَِف ، والْمسِلِمني ِإلَى أَنه ِإسراٌء ِبالْجسِد ، وِفي الْيقَظَِة ، وهذَا هو الْحق ، وهو قَـولُ                  
ٍر ، وأَنٍس ، وحذَيفَةَ ، وعمر ، وأَِبي هريرةَ ، وماِلِك بـِن صعـصعةَ ،                 ابِن عباٍس ، وجابِ   

وأَِبي حبةَ الْبدِري ، وابِن مسعوٍد ، والضحاِك ، وسِعيِد بِن جبيـٍر ، وقَتـادةَ ،  وابـِن                    
، والْحسِن ، وِإبراِهيم ، ومـسروٍق ، ومجاِهـٍد ،           الْمسيِب ، وابِن ِشهاٍب ، وابِن زيٍد        

وِعكِْرمةَ ، وابِن جريٍج ، وهو دِليلُ قَوِل عاِئشةَ ، وهو قَولُ أَكْثَِر الْمتأَخِرين ِمن الْفُقَهاِء ،                 
 ِرينفَسالْمو ، كَلِِّمنيتالْمو ، ِثنيدحالْم١٣٨.) و.  

والصواب الِّذي علَيِه أَِئمةُ النقِْل أَنّ الِْإسراِء كَانَ مـرةً   : " وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا     
ويا عجبا ِلهؤلَاِء الِّذين زعموا أَنه ِمرارا كَيف ساغَ لَهم أَنْ يظُنوا            . واِحدةً ِبمكّةَ بعد الْبعثَِة     

ي كُلّ مرٍة تفْرض علَيِه الصلَاةُ خمِسني ثُم يتردد بين ربِه وبين موسى حتـى تـِصري                 أَنه فِ 
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ثُم يِعيدها ِفي الْمرِة الثّاِنيِة إلَى      " أَمضيت فَِريضِتي وخفّفْت عن ِعباِدي      " خمسا ثُم يقُولُ    
  ١٣٩ .." عشرا عشراخمِسني ثُم يحطّها
  :املعراج وحقيقته 

 احلديث عن اإلسراء يف النصوص وكالم أهل العلـم ولـذا             عن املعراج هو قرين    احلديثُ
  .كان من املناسب التعريف به تتميما للفائدة 

وهو مرتلة الـسلم    . أي اآللة اليت يعرج فيها ، أي يصعد         . مفعال من العروج    : واملعراج  
 � هو صعود الـنيب     :  باملعراج عند اإلطالق يف الشرع       واملقصود. يته  لكن ال نعلم كيف   

بصحبة جربيل عليه السالم من بيت املقدس إىل السماء الدنيا مث بـاقي الـسماوات إىل                 
السماء السابعة ورؤية األنبياء يف السماوات على منازهلم وتسليمه عليهم وترحيبهم به ، مث              

ته جربيل عندها على الصورة اليت خلقه اهللا عليهـا ، مث            صعوده إىل سدرة املنتهى ، ورؤي     
. فرض اهللا عليه الصلوات اخلمس تلك الليلة وتكليم اهللا له بـذلك مث نزولـه إىل األرض       

  .وكان املعراج ليلة اإلسراء على الصحيح 
     أما الكتاب فقد جاء فيه ذكر بعـض        . ة على املعراج    وقد دلت األدلة من الكتاب والسن

) ١(والنجِم ِإذَا هوى    { : ليلة املعراج كقوله تعاىل      �  العظيمة اليت حصلت للنيب      اآليات
) ٤(ِإنْ هو ِإلَّا وحي يـوحى       ) ٣(وما ينِطق عِن الْهوى     ) ٢(ما ضلَّ صاِحبكُم وما غَوى      

) ٨(ثُم دنا فَتـدلَّى     ) ٧(ِبالْأُفُِق الْأَعلَى   وهو  ) ٦(ذُو ِمرٍة فَاستوى    ) ٥(علَّمه شِديد الْقُوى    
ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى     ) ١٠(فَأَوحى ِإلَى عبِدِه ما أَوحى      ) ٩(فَكَانَ قَاب قَوسيِن أَو أَدنى      

 ِسـدرِة الْمنتهـى     ِعند) ١٣(ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى     ) ١٢(أَفَتمارونه علَى ما يرى     ) ١١(
ما زاغَ الْبـصر ومـا      ) ١٦(ِإذْ يغشى السدرةَ ما يغشى      ) ١٥(ِعندها جنةُ الْمأْوى    ) ١٤(

  ] .١٨ - ١: النجم ) [١٨(لَقَد رأَى ِمن آياِت ربِه الْكُبرى ) ١٧(طَغى 
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عن طريق اهلداية واحلق، وما خـرج   � أقسم اهللا تعاىل بالنجوم إذا غابت، ما حاد حممد       
عن الرشاد، بل هو يف غاية االستقامة واالعتدال والسداد، وليس نطقه صادرا عن هـوى               

  . � ما القرآن وما السنة إال وحي من اهللا إىل نبيه حممد . نفسه
ملَك شديد القوة، ذو منظر حسن، وهو جربيل عليه السالم، الذي ظهـر         � علَّم حممدا   

يف األفق األعلى، وهو أفـق الـشمس عنـد         � ى على صورته احلقيقية للرسول      واستو
، فزاد يف القرب، فكان دنوه مقـدار قوسـني أو     � مطلعها، مث دنا جربيل من الرسول       

ما أوحى بواسطة جربيـل   � فأوحى اهللا سبحانه وتعاىل إىل عبده حممد        . أقرب من ذلك  
  .آه بصرهما ر � ما كذب قلب حممد . عليه السالم

 ، فتجادلونه على ما يراه ويشاهده من آيات ربه؟ ولقد رأى حممـد              � أتكذِّبون حممدا   
 وهـي يف    - شجرة نبـق   -جربيل على صورته احلقيقية مرة أخرى عند سدرة املنتهى         �

السماء السابعة، ينتهي إليها ما يعرج به من األرض، وينتهي إليها ما يهبط به من فوقهـا،              
إذ يغشى السدرة من أمر اهللا شيء عظيم، ال يعلم          . ا جنة املأوى اليت وِعد ا املتقون      عنده

على صفة عظيمة من الثبات والطاعة، فما مـال          � وكان النيب   . وصفه إال اهللا عز وجل    
ليلة املعراج من آيـات      � لقد رأى حممد    . بصره ميينا وال مشاال وال جاوز ما أُِمر برؤيته        

  ١٤٠.لدالة على قدرة اهللا وعظمته من اجلنة والنار وغري ذلكربه الكربى ا
ليلـة املعـراج     �  فذكر اهللا تعاىل يف هذا السياق اآليات العظيمة اليت أكرم ا رسوله             

كرؤيته جربيل عليه السالم عند سدرة املنتهى ، ورؤيته سدرة املنتهى وقد غـشاها مـا                
اُنتِهي ِبِه إلَى ِسدرِة     � لَما أُسِري ِبرسوِل اِهللا     : الَ  فعن عبِد اِهللا ، قَ    . غشاها من أمر اهللا     

وِإلَيها ينتِهي ما يخرج ِبِه ِمن اَألرِض ، فَيقْبض ِمنها ،           ، الْمنتهى وِهي ِفي السماِء الساِدسِة      
: ، قَـالَ  } إذْ يغشى السدرةَ ما يغشى{يقْبض ِمنها وِإلَيها ينتِهي ما يهبطُ ِبِه ِمن فَوِقها ، فَ 

وأُعِطـي خـواِتيم    ، أُعِطي الصلَواِت الْخمس    : فَأُعِطي ثَالَثًا   : فَراش ِبِه ِمن ذَهٍب ، قَالَ       
  .١٤١.مقِْحماتوغُِفر ِلمن الَ يشِرك ِباِهللا ِمن أُمِتِه الْ، سورِة الْبقَرِة 

                                                 
  )٣٥٠ / ٩ (-التفسري امليسر  - ١٤٠
  صحيح) ٣٢٣٥٥)(٤٦٠ / ١١ (-يبة مصنف ابن أيب ش - ١٤١
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 -وقد جاء يف السنة خرب املعراج مفصال يف أكثر من حديث فعن ماِلِك بـِن صعـصعةَ                  
بينما أَنا ِفى الْحِطيِم    «  حدثَهم عن لَيلَةَ أُسِرى ِبِه       - �  - أَنَّ نِبى اللَِّه     -رضى اهللا عنهما    

 ما  - قَالَ وسِمعته يقُولُ فَشق      -طَِجعا ، ِإذْ أَتاِنى آٍت فَقَد        مض - وربما قَالَ ِفى الِْحجِر      -
 فَقُلْت ِللْجاروِد وهو ِإلَى جنِبى ما يعِنى ِبِه قَالَ ِمن ثُغرِة نحِرِه ِإلَـى               -بين هِذِه ِإلَى هِذِه     

 فَاستخرج قَلِْبى ، ثُم أُِتيت ِبطَـسٍت ِمـن          -ِشعرِتِه  ِشعرِتِه ، وسِمعته يقُولُ ِمن قَصِه ِإلَى        
ذَهٍب مملُوَءٍة ِإميانا ، فَغِسلَ قَلِْبى ثُم حِشى ، ثُم أُوِتيت ِبدابٍة دونَ الْبغِل وفَوق الِْحمـاِر                 

  ضيا         -. » أَبا أَبي اقرالْب وه ودارالْج فَقَالَ لَه          ـدِعن هطْوخ عضي ، معن سةَ قَالَ أَنزمح
فَحِملْت علَيِه ، فَانطَلَق ِبى ِجبِريلُ حتى أَتى السماَء الدنيا فَاسـتفْتح ،              « -أَقْصى طَرِفِه   

. قَد أُرِسلَ ِإلَيِه قَالَ نعـم       ِقيلَ و . ِقيلَ ومن معك قَالَ محمد      . فَِقيلَ من هذَا قَالَ ِجبِريلُ      
                   وكذَا أَبفَقَالَ ه ، ما آدفَِإذَا ِفيه ، تلَصا خفَلَم ، حاَء فَفَتِجىُء جالْم ما ِبِه ، فَِنعبحرِقيلَ م

. ِالبِن الصاِلِح والنِبى الـصاِلِح  فَسلَّمت علَيِه فَرد السالَم ثُم قَالَ مرحبا ِبا. آدم فَسلِّم علَيِه    
ِقيلَ ومن معك قَالَ    . ثُم صِعد حتى أَتى السماَء الثَّاِنيةَ فَاستفْتح ، ِقيلَ من هذَا قَالَ ِجبِريلُ              

  دمحم .       معِه قَالَ نِسلَ ِإلَيأُر قَدِقيلَ و .   ا ِبِه فَِنعبحراَء    ِقيلَ مِجىُء جالْم ـا    . مفَلَم ، حفَفَت
. خلَصت ، ِإذَا يحيى وِعيسى ، وهما ابنا الْخالَِة قَالَ هذَا يحيى وِعيسى فَسلِّم علَيِهمـا                 

صِعد ِبى ِإلَـى الـسماِء      ثُم  . فَسلَّمت فَردا ، ثُم قَاالَ مرحبا ِباَألِخ الصاِلِح والنِبى الصاِلِح           
ِقيلَ وقَد أُرِسـلَ    . ِقيلَ ومن معك قَالَ محمد      . الثَّاِلثَِة ، فَاستفْتح ِقيلَ من هذَا قَالَ ِجبِريلُ         

    معِه قَالَ ناَء        . ِإلَيِجىُء جالْم ما ِبِه ، فَِنعبحرِقيلَ م .     تلَصا خفَلَم ، فَفُِتح   فوسقَالَ . ِإذَا ي
فَسلَّمت علَيِه فَرد ، ثُم قَالَ مرحبا ِباَألِخ الصاِلِح والنِبى الصاِلِح           . هذَا يوسف فَسلِّم علَيِه     

ِقيلَ ومـن   . يلُ  ، ثُم صِعد ِبى حتى أَتى السماَء الراِبعةَ ، فَاستفْتح ، ِقيلَ من هذَا قَالَ ِجبرِ               
    دمحقَالَ م كعم .       معِه قَالَ نِسلَ ِإلَيأُر قَدـاَء         . ِقيلَ أَوِجىُء جالْم ما ِبِه ، فَِنعبحرِقيلَ م .

د ثُم قَـالَ  فَسلَّمت علَيِه فَر. فَفُِتح ، فَلَما خلَصت ِإلَى ِإدِريس قَالَ هذَا ِإدِريس فَسلِّم علَيِه          
ثُم صِعد ِبى حتى أَتى السماَء الْخاِمسةَ ، فَاستفْتح ،          . مرحبا ِباَألِخ الصاِلِح والنِبى الصاِلِح      

قَالَ ِقيلَ وقَد أُرِسلَ ِإلَيِه      . - �  -ِقيلَ ومن معك قَالَ محمد      . ِقيلَ من هذَا قَالَ ِجبِريلُ      
  معاَء        . نِجىُء جالْم ما ِبِه ، فَِنعبحرونُ         . ِقيلَ مـارـذَا هونُ قَالَ هارفَِإذَا ه تلَصا خفَلَم
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 ثُم صِعد ِبى  . فَسلَّمت علَيِه فَرد ثُم قَالَ مرحبا ِباَألِخ الصاِلِح والنِبى الصاِلِح           . فَسلِّم علَيِه   
ِقيلَ من معـك قَـالَ      . حتى أَتى السماَء الساِدسةَ ، فَاستفْتح ، ِقيلَ من هذَا قَالَ ِجبِريلُ             

  دمحم .       معِه قَالَ نِسلَ ِإلَيأُر قَدِقيلَ و .          تلَصا خاَء ، فَلَمِجىُء جالْم ما ِبِه ، فَِنعبحرقَالَ م
  وساِلِح               ، فَِإذَا ما ِباَألِخ الصبحرقَالَ م ثُم دِه فَرلَيع تلَّمِه ، فَسلَيع لِّمى فَسوسذَا مى قَالَ ه

فَلَما تجاوزت بكَى ، ِقيلَ لَه ما يبِكيك قَالَ أَبِكى َألنَّ غُالَما بِعثَ بعِدى              . والنِبى الصاِلِح   
  نلُ الْجخدِتى        ، يأُم ا ِمنلُهخدي نم ِتِه أَكْثَرأُم ِة ،   . ةَ ِمناِبعاِء الـسمِبى ِإلَى الـس ِعدص ثُم

ِقيلَ وقَد بِعـثَ    . ِقيلَ ومن معك قَالَ محمد      . فَاستفْتح ِجبِريلُ ، ِقيلَ من هذَا قَالَ ِجبِريلُ         
قَالَ مرحبا ِبِه ، فَِنعم الْمِجىُء جاَء فَلَما خلَصت ، فَِإذَا ِإبراِهيم قَالَ هـذَا               . قَالَ نعم   . ِإلَيِه  

قَالَ فَسلَّمت علَيِه ، فَرد السالَم قَالَ مرحبا ِبـاِالبِن الـصاِلِح والنِبـى              . أَبوك فَسلِّم علَيِه    
 ِلى ِسدرةُ الْمنتهى ، فَِإذَا نِبقُها ِمثْلُ ِقالَِل هجر ، وِإذَا ورقُها ِمثْلُ آذَاِن               ثُم رِفعت . الصاِلِح  

فَقُلْت . الِْفيلَِة قَالَ هِذِه ِسدرةُ الْمنتهى ، وِإذَا أَربعةُ أَنهاٍر نهراِن باِطناِن ، ونهراِن ظَاِهراِن               
. بِريلُ قَالَ أَما الْباِطناِن ، فَنهراِن ِفى الْجنِة ، وأَما الظَّاِهراِن فَالنيلُ والْفُـرات   ما هذَاِن يا جِ   

ثُم رِفع ِلى الْبيت الْمعمور ، ثُم أُِتيت ِبِإناٍء ِمن خمٍر ، وِإناٍء ِمن لَبٍن وِإناٍء ِمـن عـسٍل ،                     
ثُم فُِرضت علَى الصلَوات خمِسني     . بن ، فَقَالَ ِهى الِْفطْرةُ أَنت علَيها وأُمتك         فَأَخذْت اللَّ 

فَرجعت فَمررت علَى موسى ، فَقَالَ ِبما أُِمرت قَالَ أُِمـرت ِبخمـِسني             . صالَةً كُلَّ يوٍم    
أُمتك الَ تستِطيع خمِسني صالَةً كُلَّ يوٍم ، وِإنى واللَِّه قَد جربت            قَالَ ِإنَّ   . صالَةً كُلَّ يوٍم    

               ِفيـفخالت أَلْهفَاس كبِإلَى ر ِجعِة ، فَارالَجعالْم داِئيلَ أَشرِنى ِإسب تالَجعو ، لَكقَب اسالن
  ِتكُألم .نع عضفَو ، تعجفَر  ـعضفَو تعجفَر ، ى فَقَالَ ِمثْلَهوسِإلَى م تعجا ، فَررشى ع

عنى عشرا ، فَرجعت ِإلَى موسى فَقَالَ ِمثْلَه ، فَرجعت فَوضع عنى عشرا ، فَرجعت ِإلَـى                 
 كُلَّ يوٍم ، فَرجعـت فَقَـالَ ِمثْلَـه ،           موسى فَقَالَ ِمثْلَه ، فَرجعت فَأُِمرت ِبعشِر صلَواتٍ       

                قُلْـت تا أُِمرى ، فَقَالَ ِبموسِإلَى م تعجٍم ، فَرواٍت كُلَّ يلَوِس صمِبخ تفَأُِمر تعجفَر
 كُـلَّ يـوٍم ،      قَالَ ِإنَّ أُمتك الَ تستِطيع خمس صلَواتٍ      . أُِمرت ِبخمِس صلَواٍت كُلَّ يوٍم      

                ـكبِإلَى ر ِجعِة ، فَارالَجعالْم داِئيلَ أَشرِنى ِإسب تالَجعو ، لَكقَب اسالن تبرج ى قَدِإنو
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    ِتكُألم ِفيفخالت أَلْهفَاس .          لِّمأُسى وضأَر لَِكنو ، تييحتى استى حبر أَلْتـ  -قَالَ س الَ  قَ
    .١٤٢» فَلَما جاوزت نادى مناٍد أَمضيت فَِريضِتى وخفَّفْت عن ِعباِدى -

 وهو دابةٌ أَبيض طَِويلٌ     -أُِتيت ِبالْبراِق   «  قَالَ   - � -وعن أَنِس بِن ماِلٍك أَنَّ رسولَ اللَِّه        
     ح عضِل يغونَ الْبداِر والِْحم قِفِه     فَوى طَرهتنم دِعن هاِفر-        ـتيب ـتيى أَتتح هتِكبقَالَ فَر 

 ثُم دخلْـت الْمـسِجد      - قَالَ   - فَربطْته ِبالْحلْقَِة الَِّتى يرِبطُ ِبِه اَألنِبياُء        - قَالَ   -الْمقِْدِس  
 ِبِإناٍء ِمن خمٍر وِإناٍء ِمن      - علَيِه السالَم    -ى ِجبِريلُ   فَصلَّيت ِفيِه ركْعتيِن ثُم خرجت فَجاَءنِ     

ثُم عرج ِبنا ِإلَى السماِء فَاستفْتح      .  اخترت الِْفطْرةَ  - � -لَبٍن فَاخترت اللَّبن فَقَالَ ِجبِريلُ      
ِقيلَ وقَد بِعثَ ِإلَيِه قَالَ قَـد  . ن معك قَالَ محمدِقيلَ وم. ِجبِريلُ فَِقيلَ من أَنت قَالَ ِجبِريلُ   

ثُم عرج ِبنا ِإلَى السماِء الثَّاِنيِة      . فَفُِتح لَنا فَِإذَا أَنا ِبآدم فَرحب ِبى ودعا ِلى ِبخيرٍ         . بِعثَ ِإلَيهِ 
   الَمِه السلَيِريلُ عِجب حفْتتِريلُ    فَِقي. فَاسقَالَ ِجب تأَن نلَ م .    دمحقَالَ م كعم نمِقيلَ . ِقيلَ و

فَفُِتح لَنا فَِإذَا أَنا ِبابنِى الْخالَِة ِعيسى ابِن مريم ويحيى بِن           . وقَد بِعثَ ِإلَيِه قَالَ قَد بِعثَ ِإلَيهِ      
ثُم عرج ِبى ِإلَـى الـسماِء الثَّاِلثَـِة         . فَرحبا ودعوا ِلى ِبخيرٍ   زكَِرياَء صلَوات اللَِّه علَيِهما     

  .فَِقيلَ من أَنت قَالَ ِجبِريلُ. فَاستفْتح ِجبِريلُ
      دمحقَالَ م كعم نمهِ       . - � -ِقيلَ وِعثَ ِإلَيب ِه قَالَ قَدِعثَ ِإلَيب قَدِقيلَ و . لَن ا   فَفُِتحا فَِإذَا أَن

  فوسٍر- � -ِبييا ِلى ِبخعدو بحِن فَرسالْح طْرش ِطىأُع قَد وا ِإلَـى  .  ِإذَا هِبن جرع ثُم
 ِقيلَ ومن معك  .  ِقيلَ من هذَا قَالَ ِجبِريلُ     - علَيِه السالَم    -السماِء الراِبعِة فَاستفْتح ِجبِريلُ     

دمحقَالَ م.  
فَفُِتح لَنا فَِإذَا أَنا ِبِإدِريس فَرحب ودعا ِلى ِبخيٍر قَالَ          . قَالَ وقَد بِعثَ ِإلَيِه قَالَ قَد بِعثَ ِإلَيهِ       

ِقيلَ . ِة فَاستفْتح ِجبِريلُ  ثُم عرج ِبنا ِإلَى السماِء الْخاِمس     ) ورفَعناه مكَانا عِليا  (اللَّه عز وجلَّ    
  .من هذَا قَالَ ِجبِريلُ

    دمحقَالَ م كعم نمهِ       . ِقيلَ وِعثَ ِإلَيب ِه قَالَ قَدِعثَ ِإلَيب قَدونَ     . ِقيلَ وارا ِبها فَِإذَا أَنلَن فَفُِتح
ى السماِء الساِدسِة فَاستفْتح ِجبِريلُ علَيـِه       ثُم عرج ِبنا ِإلَ   .  فَرحب ودعا ِلى ِبخيرٍ    - � -

الَمالس.  

                                                 
   )٣٨٨٧ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٤٢
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. ِقيلَ وقَد بِعثَ ِإلَيِه قَالَ قَد بِعثَ ِإلَيهِ       . ِقيلَ ومن معك قَالَ محمد    . ِقيلَ من هذَا قَالَ ِجبِريلُ    
ثُم عرج ِبنا ِإلَى السماِء الساِبعِة      . دعا ِلى ِبخيرٍ   فَرحب و  - � -فَفُِتح لَنا فَِإذَا أَنا ِبموسى      

ِقيلَ وقَد  . - � -ِقيلَ ومن معك قَالَ محمد      . فَاستفْتح ِجبِريلُ فَِقيلَ من هذَا قَالَ ِجبِريلُ      
 مسِندا ظَهره ِإلَـى الْبيـِت       - � -ا ِبِإبراِهيم   فَفُِتح لَنا فَِإذَا أَن   . بِعثَ ِإلَيِه قَالَ قَد بِعثَ ِإلَيهِ     

الْمعموِر وِإذَا هو يدخلُه كُلَّ يوٍم سبعونَ أَلْف ملٍَك الَ يعودونَ ِإلَيِه ثُم ذَهب ِبـى ِإلَـى                  
       رِإذَا ثَملَِة وا كَآذَاِن الِْفيقُهرِإذَا وى وهتنِة الْمردا كَالِْقالَِل   السقَالَ   -ه -     ا ِمـنها غَِشيفَلَم 

فَأَوحى اللَّه  . أَمِر اللَِّه ما غَِشى تغيرت فَما أَحد ِمن خلِْق اللَِّه يستِطيع أَنْ ينعتها ِمن حسِنها              
 - � - ولَيلٍَة فَنزلْت ِإلَى موسـى       ِإلَى ما أَوحى فَفَرض علَى خمِسني صالَةً ِفى كُلِّ يومٍ         

قَالَ ارِجع ِإلَى ربك فَاسأَلْه التخِفيف      . فَقَالَ ما فَرض ربك علَى أُمِتك قُلْت خمِسني صالَةً        
          تربخاِئيلَ ورِنى ِإسب تلَوب ى قَدفَِإن ِطيقُونَ ذَِلكالَ ي كتفَِإنَّ أُممـى     . هبِإلَى ر تعجقَالَ فَر

فَحطَّ عنى خمسا فَرجعت ِإلَى موسى فَقُلْت حطَّ عنـى          . فَقُلْت يا رب خفِّف علَى أُمِتى     
 فَلَـم   -الَ   قَ -. قَالَ ِإنَّ أُمتك الَ يِطيقُونَ ذَِلك فَارِجع ِإلَى ربك فَاسأَلْه التخِفيف          . خمسا

 حتى قَالَ يا محمد ِإنهن      - علَيِه السالَم    -أَزلْ أَرِجع بين ربى تبارك وتعالَى وبين موسى         
 ومن هم ِبحـسنةٍ   . خمس صلَواٍت كُلَّ يوٍم ولَيلٍَة ِلكُلِّ صالٍَة عشر فَذَِلك خمسونَ صالَةً          

                  ـا لَـملْهمعي ئٍَة فَلَميِبس مه نما ورشع لَه تا كُِتبِملَهةً فَِإنْ عنسح لَه تا كُِتبلْهمعي فَلَم
 - فَنزلْت حتى انتهيت ِإلَى موسـى        - قَالَ   -تكْتب شيئًا فَِإنْ عِملَها كُِتبت سيئَةً واِحدةً        

 فَقُلْت قَد   - � -فَقَالَ رسولُ اللَِّه    . أَخبرته فَقَالَ ارِجع ِإلَى ربك فَاسأَلْه التخِفيف       فَ - �
 هِمن تييحتى استى حبِإلَى ر تعج١٤٣.»ر  

فُِرج سـقْف   « الَ   قَ - � -وعن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ كَانَ أَبو ذَر يحدثُ أَنَّ رسولَ اللَِّه             
 فَفَرج صدِرى ثُم غَسلَه ِمن ماِء زمـزم ثُـم جـاَء             - � -بيِتى وأَنا ِبمكَّةَ فَنزلَ ِجبِريلُ      

              ِدى فَعذَ ِبيأَخ ثُم قَهأَطْب ِرى ثُمدا ِفى صغَها فَأَفْرانِإميةً وِلٍئ ِحكْمتمٍب مذَه ٍت ِمنِبطَس جر
 ِلخاِزِن السماِء الدنيا    - علَيِه السالَم    -ِبى ِإلَى السماِء فَلَما ِجئْنا السماَء الدنيا قَالَ ِجبِريلُ          

حِريلُ     . افْتذَا ِجبذَا قَالَ هه نقَالَ م .          ـدمحم ِعىم معقَالَ ن دأَح كعلْ مقَالَ ه- � - .
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 فَلَما علَونا السماَء الدنيا فَِإذَا رجلٌ عـن يِميِنـِه           - قَالَ   -أُرِسلَ ِإلَيِه قَالَ نعم فَفَتح      قَالَ فَ 
 فَِإذَا نظَر ِقبلَ يِميِنِه ضِحك وِإذَا نظَر ِقبلَ ِشماِلِه بكَى           - قَالَ   -أَسِودةٌ وعن يساِرِه أَسِودةٌ     

 قُلْت يا ِجبِريلُ من هذَا قَالَ       - قَالَ   - فَقَالَ مرحبا ِبالنِبى الصاِلِح واِالبِن الصاِلِح        - قَالَ   -
   مذَا آدـِة              - � -هنلُ الْجِمِني أَهلُ الْيِنيِه فَأَهب مساِلِه نِشم نعِميِنِه وي نةُ عِودِذِه اَألسهو 

ِتى عن ِشماِلِه أَهلُ الناِر فَِإذَا نظَر ِقبلَ يِميِنِه ضِحك وِإذَا نظَر ِقبلَ ِشماِلِه بكَى               واَألسِودةُ الَّ 
 فَقَالَ  - قَالَ   -فَقَالَ ِلخاِزِنها افْتح    .  ثُم عرج ِبى ِجبِريلُ حتى أَتى السماَء الثَّاِنيةَ          - قَالَ   -

فَقَالَ أَنس بن ماِلٍك فَذَكَر أَنه وجـد        . »لَ ما قَالَ خاِزنُ السماِء الدنيا فَفَتح        لَه خاِزنها ِمثْ  
        اِهيمرِإبى ووسمى وِعيسو ِريسِإدو ماِت آدومِفى الس-       ِعـنيمأَج ِهملَياللَِّه ع اتلَوص - 

   ماِزلُهنم فكَي ثِْبتي لَمو         مآد دجو قَد هأَن ذَكَر هأَن رغَي -    الَمِه السلَيا    - عيناِء الدمِفى الس 
 - ِبـِإدِريس    - � -فَلَما مر ِجبِريلُ ورسولُ اللَِّه      « قَالَ  . وِإبراِهيم ِفى السماِء الساِدسةِ   

 ثُم مر فَقُلْت مـن      - قَالَ   -با ِبالنِبى الصاِلِح واَألِخ الصاِلِح       قَالَ مرح  -صلَوات اللَِّه علَيِه    
     ِريسذَا ِإدذَا فَقَالَ هى     - قَالَ   -هوسِبم تررم ثُم -    الَمِه السلَيع -     ِبىا ِبـالنبحرفَقَالَ م 
 ثُم مررت ِبِعيسى    - قَالَ   -هذَا قَالَ هذَا موسى      قُلْت من    - قَالَ   -الصاِلِح واَألِخ الصاِلِح    

 ثُم  - قَالَ   -قُلْت من هذَا قَالَ ِعيسى ابن مريم        . فَقَالَ مرحبا ِبالنِبى الصاِلِح واَألِخ الصاِلحِ     
   اِهيمرِبِإب تررم-    الَمِه السلَيع -   ا ِبالنبحراِلِح      فَقَالَ مِن الصاِالباِلِح والص قَالَ   -ِبى -  قُلْت 

      اِهيمرذَا ِإبذَا قَالَ هه نـةَ    . »مبـا حأَباٍس وبع نٍم أَنَّ ابزح نِنى ابربأَخاٍب وِشه نقَالَ اب
ِبى حتى ظَهـرت ِلمـستوى    ثُم عرج    « - � -اَألنصاِرى كَانا يقُوالَِن قَالَ رسولُ اللَِّه       

 « - � -قَالَ ابن حزٍم وأَنس بن ماِلٍك قَالَ رسولُ اللَّـِه           . »أَسمع ِفيِه صِريف اَألقْالَِم     
 فَرجعت ِبذَِلك حتى أَمر ِبموسـى فَقَـالَ         - قَالَ   -فَفَرض اللَّه علَى أُمِتى خمِسني صالَةً       

 قُلْت فَرض علَـيِهم خمـِسني       - قَالَ   -سى علَيِه السالَم ماذَا فَرض ربك علَى أُمِتك         مو
 - قَـالَ    -السالَم فَراِجع ربك فَِإنَّ أُمتك الَ تِطيـق ذَِلـك           قَالَ ِلى موسى علَيِه     . صالَةً

 فَأَخبرته قَالَ   - علَيِه السالَم    - فَرجعت ِإلَى موسى     - قَالَ   -فَراجعت ربى فَوضع شطْرها     
        ذَِلك ِطيقالَ ت كتفَِإنَّ أُم كبر اِجعقَالَ   -ر -          ـىهو ـسمخ ى فَقَالَ ِهـىبر تعاجفَر

      ىلُ لَدلُ الْقَودبونَ الَ يسمقَالَ   -خ -      كبر اِجعى فَقَالَ روسِإلَى م تعجقَـِد   .  فَر فَقُلْت



 ١٧٦

نتهى فَغِشيها أَلْوانٌ    ثُم انطَلَق ِبى ِجبِريلُ حتى نأِْتى ِسدرةَ الْم        - قَالَ   -استحييت ِمن ربى    
     ا ِهىِرى مقَالَ   -الَ أَد -             كـا الِْمـسهابرِإذَا تلُِؤ واِبذُ اللُّؤنا جةَ فَِإذَا ِفيهنالْج ِخلْتأُد ثُم 

«.١٤٤  
 قَالَ قَـالَ    -  رجلٌ ِمن قَوِمهِ   - عن ماِلِك بِن صعصعةَ      - لَعلَّه قَالَ    -وعن أَنِس بِن ماِلٍك     

بينا أَنا ِعند الْبيِت بين الناِئِم والْيقْظَاِن ِإذْ سِمعت قَاِئالً يقُـولُ أَحـد               « - � -نِبى اللَِّه   
زم فَشِرح  فَأُِتيت فَانطُِلق ِبى فَأُِتيت ِبطَسٍت ِمن ذَهٍب ِفيها ِمن ماِء زم          . الثَّالَثَِة بين الرجلَينِ  

« قَالَ قَتادةُ فَقُلْت ِللَِّذى مِعى ما يعِنى قَالَ ِإلَى أَسـفَِل بطِْنـِه              . »صدِرى ِإلَى كَذَا وكَذَا     
ـ                ابِبد أُِتيت ةً ثُمِحكْما وانِإمي ِشىح ثُم هكَانم أُِعيد ثُم مزماِء زِسلَ ِبمقَلِْبى فَغ ِرجختٍة فَاس

أَبيض يقَالُ لَه الْبراق فَوق الِْحماِر ودونَ الْبغِل يقَع خطْوه ِعند أَقْصى طَرِفِه فَحِملْت علَيِه               
 ِقيلَ  . فَِقيلَ من هذَا قَالَ ِجبِريلُ     - � -ثُم انطَلَقْنا حتى أَتينا السماَء الدنيا فَاستفْتح ِجبِريلُ         

     دمحقَالَ م كعم نمو- � - .       معِه قَالَ نِعثَ ِإلَيب قَدقَـالَ      - قَالَ   -ِقيلَ وـا ولَن حفَفَت 
وسـاق الْحـِديثَ    .  »- � - فَأَتينا علَـى آدم      - قَالَ   -مرحبا ِبِه ولَِنعم الْمِجىُء جاَء      

 وِفى الثَّاِلثَـِة    - علَيِهما السالَم    -ِقى ِفى السماِء الثَّاِنيِة ِعيسى ويحيى       وذَكَر أَنه لَ  . ِبِقصِتِه
ثُـم  «  قَالَ   - صلَّى اللَّه علَيِهم وسلَّم      -يوسف وِفى الراِبعِة ِإدِريس وِفى الْخاِمسِة هارونَ        

سماِء الساِدسِة فَأَتيت علَى موسى علَيِه السالَم فَـسلَّمت علَيـِه           انطَلَقْنا حتى انتهينا ِإلَى ال    
فَلَما جاوزته بكَى فَنوِدى ما يبِكيك قَـالَ رب         . فَقَالَ مرحبا ِباَألِخ الصاِلِح والنِبى الصاِلحِ     

 ثُم انطَلَقْنا   - قَالَ   -. ن أُمِتِه الْجنةَ أَكْثَر ِمما يدخلُ ِمن أُمِتى       هذَا غُالَم بعثْته بعِدى يدخلُ مِ     
         اِهيمرلَى ِإبع تيِة فَأَتاِبعاِء السما ِإلَى السنيهتى انتاللَِّه      . »ح ِبىثَ ندحِديِث وقَالَ ِفى الْحو

فَقُلْت يـا  «  أَنهاٍر يخرج ِمن أَصِلها نهراِن ظَاِهراِن ونهراِن باِطناِن    أَنه رأَى أَربعةَ   - � -
ِجبِريلُ ما هِذِه اَألنهار قَالَ أَما النهراِن الْباِطناِن فَنهراِن ِفى الْجنِة وأَما الظَّـاِهراِن فَالنيـلُ                

اتالْفُرلِ  . و ِفعر ثُم              ـورمعالْم ـتيذَا الْبذَا قَالَ ها هِريلُ ما ِجبي فَقُلْت ورمعالْم تيالْب ى
              ِهملَيا عم وا ِفيِه آِخرودعي لَم هوا ِمنجرلٍَك ِإذَا خم ونَ أَلْفعبٍم سوكُلَّ ي لُهخدي .   أُِتيـت ثُم
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   و رما خمهدِن أَحاَءيِبِإن           ِبك اللَّه ابأَص تبفَِقيلَ أَص ناللَّب ترتفَاخ لَىا عِرضفَع نلَب راآلخ
ثُم ذَكَر ِقصتها ِإلَى آِخـِر      . »ثُم فُِرضت علَى كُلَّ يوٍم خمسونَ صالَةً        . أُمتك علَى الِْفطْرةِ  

  ١٤٥.الْحِديِث
   ِة حاِليأَِبى الْع ناٍس        وعبع نِنى ابعي كُمِبين مع نا ابثَنرضى اهللا عنهما     -د -     ِبـىِن النع -  

رأَيت لَيلَةَ أُسِرى ِبى موسى رجالً آدم طُواالً جعدا ، كَأَنه ِمن ِرجاِل شنوَءةَ              «  قَالَ   - �
ع الْخلِْق ِإلَى الْحمرِة والْبياِض ، سبطَ الرأِْس ، ورأَيت          ، ورأَيت ِعيسى رجالً مربوعا مربو     

. والدجالَ ِفى آياٍت أَراهن اللَّه ِإياه ، فَالَ تكُن ِفى ِمريٍة ِمن ِلقَاِئـِه               . » ماِلكًا خاِزنَ الناِر    
 ِبىِن النةَ عكْرو بأَبو ساِل  « - �  -قَالَ أَنجالد ةَ ِمنِدينالَِئكَةُ الْمالْم سرح١٤٦» ت .  

رأَيت «  لَيلَةَ أُسِرى ِبِه     - �  - قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه      - رضى اهللا عنه     -وعن أَِبى هريرةَ    
             تأَيروَءةَ ، وناِل شِرج ِمن هِجلٌ ، كَأَنر برلٌ ضجِإذَا رى ووسلٌ     مجر وى ، فَِإذَا هِعيس

            اِهيمرلَِد ِإبو هبا أَشأَناٍس ، وِدمي ِمن جرا خمكَأَن رمةٌ أَحعبِن      - �  -راَءيِبِإن أُِتيت ِبِه ، ثُم 
             ا ِشئْتمهأَي برفَقَالَ اش رمِر خِفى اآلخو ، نا لَبِدِهما . ، ِفى أَح ذْتفَأَخ   هتِربفَـش نللَّب

 كتأُم تغَو رمالْخ ذْتأَخ لَو كا ِإنةَ ، أَمالِْفطْر ذْت١٤٧» فَِقيلَ أَخ .  
وما جعلْنا الرؤيا الَِّتى أَرينـاك ِإالَّ       (  ِفى قَوِلِه تعالَى     - رضى اهللا عنهما     -وعِن ابِن عباٍس    

 لَيلَةَ أُسِرى ِبـِه ِإلَـى بيـِت    - �  -لَ ِهى رؤيا عيٍن ، أُِريها رسولُ اللَِّه قَا) ِفتنةً ِللناِس  
  ١٤٨.قَالَ والشجرةَ الْملْعونةَ ِفى الْقُرآِن قَالَ ِهى شجرةُ الزقُّوِم . الْمقِْدِس 

        يرو هِب قَالَ أَبيسالْم ناٍب قَالَ ابِن ِشهِن ابولُ اللَِّه     وعسر ةَ أُِتىِبِه    - �  -ر ِرىلَةَ أُسلَي 
                اكدِللَِّه الَِّذى ه دمِريلُ الْحقَالَ ِجب نذَ اللَّبا فَأَخِهمِإلَي ظَرٍن ، فَنلَبٍر ومخ ِن ِمنيحاَء ِبقَدِبِإيِلي

 كتأُم تغَو رمالْخ ذْتأَخ ِة ، لَو١٤٩.ِللِْفطْر  
                                                 

   )٤٣٤ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٤٥
  )٤٣٧ (- املكرت -وصحيح مسلم )  ٣٢٣٩ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٤٦
 مسترسل الشعر: السبط =بني الطويل والقصري : املربوع =منقبض الشعر غري منبسطه : جعد =أمسر اللون : اآلدم -

الرجـل  : الربعة  =احلمام  : الدمياس  ) ٤٤٢ (- املكرت   -وصحيح مسلم  ) ٣٣٩٤ (-كرت   امل -  صحيح البخارى   - ١٤٧
 بني الطويل والقصري

   )٣٨٨٨ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٤٨
 )٤٧٠٩ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٤٩
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عِرض علَى اَألنِبياُء فَِإذَا موسـى ضـرب ِمـن       «  قَالَ   - � -وعن جاِبٍر أَنَّ رسولَ اللَِّه      
          ميرم نى ابِعيس تأَيروَءةَ وناِل شِرج ِمن هاِل كَأَنجالر-    الَمِه السلَيع -     ـنم بفَِإذَا أَقْر 

   ورا عهبِبِه ش تأَيِبِه             ر تأَير نم بِه فَِإذَا أَقْرلَياللَِّه ع اتلَوص اِهيمرِإب تأَيروٍد وعسم نةُ ب
   كُماِحبا صهبش-    هفْسِنى نعِريلَ    - يِجب تأَيرو -    الَمِه السلَيِبِه      - ع تأَير نم بفَِإذَا أَقْر 

  ١٥٠.  »شبها ِدحيةُ 
نوع      ِبيٍس ، أَنَّ النأَن  �  :          بعصتفَاس ، هكَبرا ِليملْجا مجرسِبِه م ِريلَةَ أُساِق لَيرِبالْب أُِتي

. ما يحِملُك علَى هذَا ، فَواللَِّه ما رِكبك أَحد أَكْرم علَى اِهللا ِمنه            : علَيِه ، فَقَالَ لَه ِجبِريلُ      
  ١٥١.فَارفَض عرقًا: قَالَ 

لَما كَانَ لَيلَةَ أُسِري ِبي ،      :  � قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن عبِد اِهللا بِن بريدةَ ، عن أَِبيِه ، قَالَ           
اقرا الْبِبه دشِعِه وبةَ ِبِإصرخِريلُ الصِجب قرقِْدِس ، فَخِت الْميِإلَى ب تيهت١٥٢.ان  

مررت لَيلَةَ أُسِري ِبي علَى موسى علَيِه       :  � قَالَ رسولُ اِهللا    : عن أَنِس بِن ماِلٍك ، قَالَ       و
  .السالَم يصلِّي ِفي قَبِرِه

مررت ِبموسى لَيلَةَ أُسِري ِبـي وهـو   :  � قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن أَنِس بِن ماِلٍك ، قَالَ       
  ١٥٣.اِئم يصلِّي ِفي قَبِرِه ِعند الْكَِثيِب اَألحمِرقَ

اللَّه جلَّ وعالَ قَاِدر علَى ما يشاُء ، ربما يِعد الشيَء ِلوقٍْت معلُـوٍم ، ثُـم   : قَالَ أَبو حاِتٍم    
، كَوعِدِه ِإحيـاَء الْمـوتى يـوم    يقِْضي كَونَ بعِض ذَِلك الشيِء قَبلَ مِجيِء ذَِلك الْوقِْت      

                  اللَّـه هذَكَـر ناِل ، ِمثْلَ موِض اَألحعنَ ِمثِْلِه ِفي بى كَوقَض ا ، ثُموددحِلِه معجِة وامالِْقي
ريٍة وِهي خاِويـةٌ    أَو كَالَِّذي مر علَى قَ    {: وجعلَه اللَّه جلَّ وعالَ ِفي ِكتاِبِه ، حيثُ يقُولُ          

                  لَِبثْت قَالَ كَم ثَهعب اٍم ثُمِمائَةَ ع اللَّه هاتا فَأَمِتهوم دعب ِذِه اللَّهِيي هحى يا قَالَ أَنوِشهرلَى عع
ِة ، وكَِإحياِء اِهللا جـلَّ      ِإلَى آِخِر اآلي  } قَالَ لَِبثْت يوما أَو بعض يوٍم قَالَ بلْ لَِبثْت ِمائَةَ عامٍ          

  .وعالَ ِلِعيسى ابِن مريم صلَوات اِهللا علَيِه بعض اَألمواِت
                                                 

  اخلفيف اللحم املمشوق املستدق: الضرب - ) ٤٤١ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٥٠
  صحيح) ٤٦) (٢٣٤ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥١
  صحيح) ٤٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٢
  صحيح) ٥٠و٤٩) (٢٤١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٣
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                   ِة ، لَمامِم الِْقيولَ يالَ قَبعلَّ وج اللَّه هادِر ، ِإذَا أَرشالَِة ِفي الْبِذِه الْحِن هكَو وجود حا صفَلَم
لَيلَةَ أُسِري ِبِه ،     �  اللَّه جلَّ وعالَ أَحيا موسى ِفي قَبِرِه حتى مر علَيِه الْمصطَفَى             ينكَر أَنَّ 

             آهقِْدِس ، فَرِت الْميب نيبِة وِدينالْم نيِن بيدى ِبموسم رأَنَّ قَب ذَاكـِرِه ِإِذ      � وو ِفي قَبعدي
 عالَةُ دلَ     الصخا دِفـي    � اٌء ، فَلَم آهـى رتى حوسِبم ِريِبِه ، أُس ِريأُسقِْدِس والْم تيب

                 ـاِئرس هتيؤر كَذَِلكو ، ا لَهنِذكْر مقَدا تالْكَالَِم م ِمن هنيبو هنيى برجِة ، واِدساِء السمالس
  . خبِر ماِلِك بِن صعصعةَاَألنِبياِء الَِّذين ِفي

   لُها قَوةَ       � فَأَمعصعِن صاِلِك بِر مبـا           : ِفي خم قاِني آٍت ، فَشِطيِم ِإذْ أَتا ِفي الْحا أَنمنيب
ن معِجزاِت النبوِة ،    بين هِذِه ِإلَى هِذِه ، فَكَانَ ذَِلك لَه فَِضيلَةٌ فُضلَ ِبها علَى غَيِرِه ، وأَنه مِ               

  .ِإِذ الْبشر ِإذَا شق عن موِضِع الْقَلِْب ِمنهم ، ثُم استخِرج قُلُوبهم ماتوا
  لُهقَوو :    ِريدي ِشيح ِرفَـةَ ، الَّـِذي كَـانَ              : ثُمعالْمو ِقنيالْي ها قَلْبشالَ حعلَّ وج أَنَّ اللَّه

ِقلَ ِإلَى قَلِْبِهاسِب ، فَنِت الذَّهِفي طَس هارِتقْر .  
الْبراق ، فَحِملَ علَيِه ِمن الْحِطيِم أَِو الِْحجِر ، وهما جِميعا ِفـي             : ثُم أُِتي ِبدابٍة يقَالُ لَها      

علَى قَبِر موسى علَى حسِب ما وصفْناه ،        الْمسِجِد الْحراِم ، فَانطَلَق ِبِه ِجبِريلُ حتى أَتى ِبِه          
                 ثُـم ، اقرا الْبِبه دشِعِه ، وبةَ ِبِإصرخِريلُ الصِجب قرقِْدِس ، فَخِت الْميب ِجدسلَ مخد ثُم

  .صِعد ِبِه ِإلَى السماِء
      رِر ببِة ِفي خرخاِق ِبالصرالْب دش ى     ِذكْروسِتِه ميؤرةَ ، ودا      � يِميعا جسِرِه لَيلِّي ِفي قَبصي

  .ِفي خبِر ماِلِك بِن صعصعةَ
: ِجبِريلُ ، ِقيلَ    : من هذَا ؟ قَالَ     : فَلَما صِعد ِبِه ِإلَى السماِء الدنيا ، استفْتح ِجبِريلُ ، ِقيلَ            

وقَد أُرِسلَ ِإلَيِه ِليسرى    : وقَد أُرِسلَ ِإلَيِه ؟ يِريد ِبِه       : ، ِقيلَ    � حمد  م: ومن معك ؟ قَالَ     
ِبِه ِإلَى السماِء ، الَ أَنهم لَم يعلَموا ِبِرسالَِتِه ِإلَى ذَِلك الْوقِْت ، َألنَّ اِإلسراَء كَانَ بعد نزوِل                  

ِع ِسِننيبِي ِبسحلُالْوا قَبفْنصا وِب مسلَى حع مأَى آدفَر لَه ا فُِتحفَلَم ، .  
وكَذَِلك رؤيته ِفي السماِء الثَّاِنيِة يحيى بن زكَِريا ، وِعيسى ابن مريم ، وِفي السماِء الثَّاِلثَِة                

عِة ِإدِريس ، ثُم ِفي السماِء الْخاِمسِة هارونَ ، ثُم ِفي        يوسف بن يعقُوب ، وِفي السماِء الرابِ      
السماِء الساِدسِة موسى ، ثُم ِفي السماِء الساِبعِة ِإبراِهيم ، ِإذْ جاِئز أَنَّ اللَّه جـلَّ وعـالَ                  
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يلَِة ، فَيكُونُ ذَِلك آيةً معِجزةً يستدلُّ ِبهـا         ِفي ِتلْك اللَّ   � أَحياهم َألنْ يراهم الْمصطَفَى     
  . علَى نبوِتِه علَى حسِب ما أَصلْنا قَبلُ

فصالَِة الَِّتي ولَى الْحا عآهى ، فَرهتنةُ الْمرِسد لَه ِفعر ثُم.  
       رذَا أَمهالَةً ، وونَ صسمِه خلَيع فُِرض ـٍد          ثُممحِه مِفيِتالََء صالَ ابعلَّ وج اللَّه ادِتالٍَء أَراب  

حيثُ فَرض علَيِه خمِسني صالَةً ، ِإذْ كَانَ ِفي ِعلِْم اِهللا الساِبِق أَنه الَ يفِْرض علَى أُمِتِه                   �
ِإنَّ اللَّـه   : ةً أَمر ابِتالٍَء ، وهذَا كَما نقُولُ        ِإالَّ خمس صلَواٍت فَقَطْ ، فَأَمره ِبخمِسني صالَ       

جلَّ وعالَ قَد يأْمر ِباَألمِر يِريد أَنْ يأِْتي الْمأْمور ِبِه ِإلَى أَمِرِه ِمن غَيِر أَنْ يِريد وجود كَوِنِه ،                   
      اِهيمرِإب ِليلَهالَ خعلَّ وج اللَّه را أَمِرِه            كَماَء ِإلَى أَمِتهِبِه اِالن ادِر أَرذَا اَألمِبه هرِنِه ، أَمِح ابِبذَب 

دونَ وجوِد كَوِنِه ، فَلَما أَسلَما ، وتلَّه ِللْجِبِني ، فَداه ِبالذِّبِح الْعِظيِم ، ِإذْ لَو أَراد اللَّه جلَّ                    
     جلَو ، را أَمنَ مالَ كَوعـاَء            وِتهِبِه اِالن ادأَر ِسنيمالَةَ خالص ضفَر ا ، فَكَذَِلكوحذْبم هناب د

ِإلَى أَمِرِه دونَ وجوِد كَوِنِه ، فَلَما رجع ِإلَى موسى ، وأَخبره أَنه أُِمر ِبخمِسني صالَةً كُـلَّ    
      ى أَنْ يوسم اللَّه مٍم ، أَلْهوِتِه          يِلأُم ِفيفخِه التباِل رؤِبس لَّمسا وِهملَيع لَّى اللَّها صدمحأَلَ مس

ِإنَّ : ، فَجعلَ جلَّ وعالَ قَولَ موسى علَيِه السالَم لَه سببا ِلبياِن الْوجوِد ِلِصحِة مـا قُلْنـا                  
فَرجع ِإلَى اِهللا جلَّ وعالَ فَسأَلَه ،       .  أَراد ِإتيانه خمسا الَ خمِسني     الْفَرض ِمن اِهللا علَى ِعباِدهِ    

فَوضع عنه عشرا ، وهذَا أَيضا أَمر ابِتالٍَء أُِريد ِبِه اِالنِتهاُء ِإلَيِه دونَ وجوِد كَوِنِه ، ثُم جعلَ                  
   ِه السلَيى عوسالَ مؤالَةَ              ساِبِق ِعلِْمِه ، أَنَّ الصالَ ِفي سعلَّ واِء اِهللا جفَاِذ قَضا ِلنببس اهِإي الَم

  . تفْرض علَى هِذِه الْأُمِة خمسا الَ خمِسني ، حتى رجع ِفي التخِفيِف ِإلَى خمِس صلَواٍت
     ِفيالَ صعلَّ وج اللَّه مأَلْه ثُم  ى      � هوسى قَالَ ِلمتِئٍذ حـى        : ِحينتـي حبر ـأَلْتس قَـد

أَمضيت فَِريـضِتي ، أَراد ِبـِه       : استحييت ، لَِكني أَرضى وأُسلِّم ، فَلَما جاوز ناداه مناٍد           
         ِريداِدي ، يِعب نع فَّفْتخاٍت ، ولَوص سمعِ : الْخ نع      مهترِتالَِء الَِّذي أَمِر اِالبأَم اِدي ِمنب

  .ِبِه ِمن خمِسني صالٍَة الَِّتي ذَكَرناها
ِبِجسِمِه ِعيانا دونَ أَنْ يكُونَ ذَِلـك        � وجملَةُ هِذِه اَألشياِء ِفي اِإلسراِء رآها رسولُ اِهللا         

    لَه روا صِويرصت ا أَويؤقَظَـِة ،                 رونَ الْيـا دموـا نأَى ِفيها رماِء ورلَةَ اِإلسكَانَ لَي ِإذْ لَو ، 
الَستحالَ ذَِلك ، َألنَّ الْبشر قَد يرونَ ِفي الْمناِم السماواِت والْمالَِئكَةَ واَألنِبيـاَء والْجنـةَ               
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    يِذِه اَألشه هبا أَشمو ارالنطَفَى       وصةُ الْميؤكَانَ ر اِء       � اَء ، فَلَوـرلَِة اِإلسِفي لَي فصا وم
ِفي النوِم دونَ الْيقَظَِة ، لَكَانت هِذِه حالَةٌ يستِوي ِفيها معه الْبشر ، ِإذْ هـم يـرونَ ِفـي                    

    لَمو ، لُهالَ فَضحتاسا ، وِمثْلَه اِتِهمامنـِرِه ،   ملَـى غَيا علُ ِبهفَضةً يِجزعالَةً مح ِتلْك كُنت 
                 ِحـبا يكِْمِه ِلماَء حضِإمالَ وعلَّ وةَ اِهللا جرقُد كَرأَنو ، اربِذِه اَألخطَلَ هأَب نِل مقَو ِضد

أَشذَا وِمثِْل ه نالَى ععتا ونبلَّ رج ، ِحبا ياِهِهكَمب.  
لَيلَةَ أُسِري ِبِه    � أُِتي رسولُ اِهللا    : وعن سِعيِد بِن الْمسيِب ، أَنه سِمع أَبا هريرةَ ، يقُولُ            

: م  ِبقَدحيِن ِمن خمٍر ولَبٍن ، فَنظَر ِإلَيِهما ، ثُم أَخذَ اللَّبن ، فَقَالَ لَه ِجبِريلُ علَيـِه الـسالَ                  
كتأُم تغَو رمالْخ ذْتأَخ لَوةَ ، والِْفطْر ِديت١٥٤.ه  

رأَيت لَيلَةَ أُسِري ِبي ِرجـاالً تقْـرض        :  � قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن أَنِس بِن ماِلٍك ، قَالَ       
       اٍر ، فَقُلْتن ِمن قَاِرضِبم مهرِ   : ِشفَاها ِجبالَِء يؤه نيلُ ؟ فَقَالَ    م :     ، ِتـكأُم اُء ِمنطَبالْخ

  ١٥٥.يأْمرونَ الناس ِبالِْبر وينسونَ أَنفُسهم ، وهم يتلُونَ الِْكتاب أَفَالَ يعِقلُونَ
قَصٍر ِمن ذَهٍب   دخلْت الْجنةَ ، فَِإذَا أَنا بِ     :  � قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن أَنِس بِن ماِلٍك ، قَالَ       

   ؟ فَقَالُوا      : ، فَقُلْت رذَا الْقَصه نِلم :          ِلي ، قُلْت هأَن تنٍش ، فَظَنيقُر ى ِمن؟   : ِلفَت وه نم
سـولَ  يا ر: عمر بن الْخطَّاِب يا أَبا حفٍْص لَوالَ ما أَعلَم ِمن غَيرِتك لَدخلْته ، فَقَالَ     : ِقيلَ  

كلَيع أَغَار أَكُن ي لَمِه ، فَِإنلَيع أَغَار تكُن ناِهللا ، م.  
أُدِخلْت الْجنةَ فَرأَيت ِفيها قَصرا ِمن      :  � قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن جاِبِر بِن عبِد اِهللا ، قَالَ        

      لٍُؤ ، فَقُلْتلُؤ ٍب أَوذَا الْقَ  : ذَهه ن؟ قَالُوا    ِلم رص :       لَهخِني أَنْ أَدعنا مطَّاِب فَمِن الْخب رمِلع
  .علَيك أَغَار ، ِبأَِبي أَنت وأُمي علَيك أَغَار: ِإالَّ ِعلِْمي ِبغيرِتك ، قَالَ 

        ِبياِلٍك ، أَنَّ النِن مِس بأَن نةَ ، فَ: ، قَالَ    � وعنالْج لْتخـٍب ،   دذَه ٍر ِمـنا ِبقَصِإذَا أَن
  ؟ فَقَالُوا      : فَقُلْت رذَا الْقَصه نِلم :           فَقُلْت ، وا هي أَنأَن تنٍش ، فَظَنيقُر ِمن ابِلش : نمو

  .عمر بن الْخطَّاِب: هو ؟ قَالُوا 

                                                 
  صحيح) ٥٢) (٢٤٧ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٤
  صحيح) ٥٣) (٢٤٩ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٥



 ١٨٢

بينا أَنا ناِئم ، رأَيتِني ِفي الْجنِة ، فَِإذَا امرأَةٌ          : ، قَالَ    � وعن أَِبي هريرةَ ، عِن رسوِل اِهللا        
  ٍر ، فَقُلْتاِنِب قَصأُ ِإلَى جضوت : ذَا ؟ فَقَالَته نةَ  : ِلمـرغَي تطَّاِب ، فَذَكَرِن الْخب رمِلع

مر ونحن جِميعا ِفي ذَِلك الْمجِلِس ، ثُـم         فَبكَى ع : قَالَ أَبو هريرةَ    .عمر ، فَولَّيت مدِبرا   
  . ِبأَِبي أَنت يا رسولَ اِهللا ، أَعلَيك أَغَار ؟: قَالَ 

 � أُدِخلْت الْجنـةَ أُدِخـلَ      : بينا أَنا ناِئم وِفي خبِر جاِبٍر       : قَالَ أَبو حاِتٍم ِفي هذَا الْخبِر       
 ةَ لَينِر ،                  الْجـِن الْقَـصأَلَ عفَـس هنع اللَّه ِضيطَّاِب رِن الْخب رمع رأَى قَصِبِه فَر ِريلَةَ أُس

       ِبيا النمنيبو ، رمِلع هأَن وهربِإذَا             � فَأَخـةَ ونِخـلَ الْجأُد هأَى كَأَنى ، ِإذْ ررةً أُخرم اِئمن
ِلعمر بِن الْخطَّاِب لَفْظُ خبِر أَِبي      : جاِنِب قَصٍر تتوضأُ ، فَسأَلَ عِن الْقَصِر فَقَالَت         امرأَةٌ ِإلَى   

هريرةَ ِبِخالَِف لَفِْظ خبِر جاِبٍر فَدلَّك ذَِلك علَى أَنهما خبراِن ِفي وقْتيِن متابِينيِن ِمن غَيِر أَنْ               
كُونَ تيراتهالَتو اد١٥٦.ض  

سِمعت جاِبر بن عبِد اِهللا ،      : وعِن ابِن ِشهاٍب ، حدثَِني أَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمِن ، قَالَ             
لَما كَذَّبتِني قُريش ، قُمت ِفي الِْحجِر ، فَجلَّـى    : ، يقُولُ    � سِمعت رسولَ اِهللا    : يقُولُ  

  ١٥٧.لَّه ِلي بيت الْمقِْدِس ، فَطَِفقْت أُخِبرهم عن آياِتِه وأَنا أَنظُرال
اإلسراء [} وما جعلْنا الرؤيا الَِّتي أَريناك ِإالَّ ِفتنةً ِللناسِ       {: وعِن ابِن عباٍس ، ِفي قَوِلِه تعالَى        

  ١٥٨.لَيلَةَ أُسِري ِبِه � يها رسولُ اِهللا ِهي رؤيا عيٍن أُِر: ، قَالَ : ] 
  ١٥٩. ربه � قَد رأَى محمد : وعِن ابِن عباٍس ، قَالَ 

ربه ، أَراد ِبـِه ِبقَلِْبـِه ِفـي          � قَد رأَى محمد    : معنى قَوِل ابِن عباٍس     : قَالَ أَبو حاِتٍم    
 ِضِع الَِّذي لَموِفالْمرا ِفي الشِتفَاعِر ارشالْب ِمن دأَح هدعصي.  

لَـسأَلْته   � لَو رأَيت رسولَ اِهللا     : قُلْت َألِبي ذَر    : وعن عبِد اِهللا بِن شِقيٍق الْعقَيِلي ، قَالَ         
هلْ رأَيت ربك   : كُنت أَسأَلُه    : عن أَي شيٍء كُنت تسأَلُه ؟ قَالَ      : عن كُلِّ شيٍء ، فَقَالَ      

  .رأَيت نورا: سأَلْته ، فَقَالَ : ؟ فَقَالَ 
                                                 

  صحيح) ٦٨٨٨و٦٨٨٧و٦٨٨٦(و) ٥٤) (٢٥٠ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٦
  صحيح) ٥٥() ٢٥١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٧
 صحيح) ٥٦)(٢٥٢ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٨

  صحيح) ٥٧) (٢٥٣ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٩



 ١٨٣

  ١٦٠.معناه أَنه لَم ير ربه ، ولَِكن رأَى نورا علِْويا ِمن اَألنواِر الْمخلُوقَِة: قَالَ أَبو حاِتٍم 
     وٍد ، ِفي قَوعسِن مِن ابالَى   وععأَى    {: ِلِه تا رم ادالْفُؤ ا كَذَبأَى : ، قَالَ   : ] النجم  [} مر

  .ِجبِريلَ ِفي حلٍَّة ِمن ياقُوٍت ، قَد ملَأَ ما بين السماِء واَألرِض � رسولُ اِهللا 
ما يِجـب أَنْ     � اِء أَنْ يعلِّم محمدا     قَد أَمر اللَّه تعالَى ِجبِريلَ لَيلَةَ اِإلسر      : قَالَ أَبو حاِتٍم    

: النجم  [} علَّمه شِديد الْقُوى ، ذُو ِمرٍة فَاستوى ، وهو ِبالْأُفُِق اَألعلَى          {: يعلَمه كَما قَالَ    
كَانَ قَاب قَوسـيِن أَو     فَ{يِريد ِبِه ِجبِريلَ    : ] النجم  [} ثُم دنا ، فَتدلَّى   {يِريد ِبِه ِجبِريلَ    ] 

ِبِجبِريـلَ  : ] النجم  [} ، فَأَوحى ِإلَى عبِدِه ما أَوحى     {يِريد ِبِه ِجبِريلَ    : ] النجم  [} أَدنى
يِريد ِبِه ربه ِبقَلِْبِه ِفي ذَِلك الْموِضِع الـشِريِف ،          : ] النجم  [} ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى    {

ِجبِريلَ ِفي حلٍَّة ِمن ياقُوٍت ، قَد ملَأَ ما بين السماِء واَألرِض علَى ما ِفي خبِر ابـِن                  ورأَى  
اهنوٍد الَِّذي ذَكَرعس١٦١.م  

ِإنَّ  : أَعظَم الِْفريِة علَى اِهللا من قَالَ     : وعن مسروِق بِن اَألجدِع ، أَنه سِمع عاِئشةَ ، تقُولُ           
يعلَم ما   � كَتم شيئًا ِمن الْوحِي ، وِإنَّ محمدا         � رأَى ربه ، وِإنَّ محمدا       � محمدا  

الَ ، ِإنما ذَِلك ِجبِريلُ رآه مرتيِن ِفـي         : يا أُم الْمؤِمِنني ، وما رآه ؟ قَالَت         : ِفي غٍَد ، ِقيلَ     
وراِء: ِتِه صمالس ا أُفُقادةً سرمو ، لَأَ الْأُفُقةً مرم.  

قَد يتوهم من لَم يحِكم ِصناعةَ الْحِديِث أَنَّ هذَيِن الْخبـريِن متـضاداِن ،   : قَالَ أَبو حاِتٍم  
        سلَ رالَ فَضعلَّ وج ِإِذ اللَّه ، ا كَذَِلكسلَيو  ـى كَـانَ          � ولَهتاِء ، حِبياَألن ِرِه ِمنلَى غَيع

          دمحمِن ، ويسقَاِب قَو ى ِمننِه أَدبر ِريلُ ِمنِجب �       آهِئٍذ ، فَرِريلُ ِحينِجب هلِّمعِبقَلِْبِه  � ي
: تِريد ِبِه ِفي النوِم والَ ِفي الْيقَظَِة ، وقَولُه          وخبر عاِئشةَ وتأِْويلُها أَنه الَ يدِركُه ،        . كَما شاءَ 

}  ارصاَألب ِركُهداألنعام  [} الَ ت [ :   اهنعا ممالَ        : فَِإنِة وامى ِفي الِْقيري ، ارصاَألب ِركُهدالَ ت
        اِإلح وه اكرَألنَّ اِإلد ، هأَتِإذَا ر ارصاَألب ِركُهدالَ          تى وـري اللَّهو ، ظَرالن ةُ ِهييؤالراطَةُ ، و

هبِد ربالْع كُونُ ِمني ظَرالنو ، لُوِقنيخلَى الْمع قَعي اكرَألنَّ اِإلد ، ههكُن كردي .  

                                                 
  صحيح) ٥٨) (٢٥٤ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٠
  صحيح) ٥٩) (٢٥٥ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٦١



 ١٨٤

          اهنعا ممفَِإن ، ارصاَألب ِركُهدالَ ت هةَ أَناِئشع ربخِفـي        : وا وينِفي الـد ارصاَألب ِركُهدالَ ت
           الً ِلذَِلكلَ أَهعجاِدِه ِبأَنْ يِعب ِه ِمنلَيلُ عفَضتي نِة ، ِإالَّ ملَـى      . اآلِخرع قَعي ا قَدينالد ماسو

  اَء ِبديِذِه اَألشا ، َألنَّ همهنيا بماِت واومالسو ِضنيـالَ     اَألرعـلَّ وج ـا اللَّـهلَقَهخ اتاي
           ِبيِة ، فَالنايِذِه الِْبده دعِة الَِّتي بِلآلِخر اتا الطَّاعِفيه بسكْتِضـِع      � ِلتوِفي الْم هبأَى رر
قَوسيِن حتى يكُـونَ خبـر      الَِّذي الَ يطْلَق علَيِه اسم الدنيا ، َألنه كَانَ ِمنه أَدنى ِمن قَاِب              

 هري لَم هةَ ، أَناِئشع � راتهت أَو ادضِن تيربالْخ نيكُونَ بِر أَنْ يغَي ا ِمنين١٦٢.ِفي الد  
، أَنَّ   �  حدثَِني أَبو أَيوب صاِحب رسـوِل اهللاِ      : وعن ساِلِم بِن عبِد اِهللا بِن عمر ، قَالَ          

من : لَيلَةَ أُسِري ِبِه مر علَى ِإبراِهيم خِليِل الرحمِن ، فَقَالَ ِإبراِهيم ِلِجبِريلَ              � رسولَ اِهللا   
 يا محمد مر أُمتـك أَنْ     : ، فَقَالَ ِإبراِهيم     � هذَا محمد   : معك يا ِجبِريلُ ؟ قَالَ ِجبِريلُ       

: ِلِإبراِهيم   � يكِْثروا ِغراس الْجنِة ، فَِإنَّ تربتها طَيبةٌ ، وأَرضها واِسعةٌ ، فَقَالَ رسولُ اِهللا               
  ١٦٣ .الَ حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ ِباللَِّه: وما ِغراس الْجنِة ؟ قَالَ 

يا ِجبِريلُ ما   : ، لَيلَةَ أُسِري ِبِه مر ِبِريٍح طَيبٍة ، فَقَالَ           � وعِن ابِن عباٍس ، أَنَّ رسولَ اِهللا        
هِذِه ِريح ماِشطَِة ِبنِت ِفرعونَ وأَوالَِدها ، بينما ِهـي تمـشطُ ِبنـت              : هِذِه الريح ؟ قَالَ     

          ا ، فَقَالَتهدي ى ِمنرقَطَ الِْمدنَ ، ِإذْ سوعنَ       : ِفروعِفر تِبن ِم اِهللا ، فَقَالَتأَِبـي ،   : ِبس
  قَالَت :        قَالَت ، ِك اللَّهبري وبلْ ، رب :        أَِبي ؟ قَالَت را غَيبر ِإنَّ لَكو :     قَالَت ، اللَّه ، معن

 :      أَِبي ، قَالَت ِبذَِلك ِبرلَ    : فَأُخسفَأَر ، هتربفَأَخ ، معا فَقَالَ    نهـِري ؟      :  ِإلَيغَي بر أَلَـك
  قَالَت :    لَـه فَقَالَت ، تِمياٍس ، فَأُححن ٍة ِمنقْرِبن رفَأَم ، اللَّه كبري وبر ، معِإنَّ ِلـي  : ن

حتى انتهوا ِإلَى ولٍَد لَها     فَجعلَ يلِْقي ولَدها واِحدا واِحدا ،       : نعم ، قَالَ    : ِإلَيك حاجةً قَالَ    
  .يا أُمتاه اثْبِتي فَِإنك علَى الْحق: رِضيٍع ، فَقَالَ 

ما : مررت لَيلَةَ أُسِري ِبي ِبراِئحٍة طَيبٍة ، فَقُلْت         : قَالَ   � وعِن ابِن عباٍس أَنَّ رسولَ اِهللا       
هِذِه ماِشطَةُ ِبنِت ِفرعونَ ، كَانت تمشطُها فَوقَع الْمشطُ ِمن يدها            : هذَا يا ِجبِريلُ ؟ فَقَالَ    

   نَ       : ، فَقَالَتوعِفر تِبن ِم اِهللا ، فَقَالَتِبس :    أَِبي ؟ قَالَت :      أَِبيِك ، قَالَت برِك وبري وبر

                                                 
  صحيح) ٦٠) (٢٥٨ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٢
 صحيح) ٨٢١)(١٠٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٣



 ١٨٥

 :   قَالَت ، قُوِلي ، فَقَالَ: أَقُولُ لَه ا : تفَقَالَ لَه :   ـِري ؟ قَالَـتغَي بر ـي  : أَلَِك ِمنبر
       اِء ، قَالَتمالَِّذي ِفي الس كبرو :       لَه قَالَتاٍس ، وحن ةً ِمنقْرا نى لَهمفَأَح :  ـكِإنَّ ِلي ِإلَي

بين ِعظَاِمي وبين ِعظَاِم ولَـِدي      حاجِتي أَنْ تجمع    : وما حاجتِك ؟ قَالَت     : حاجةً ، قَالَ    
ذَِلك لَِك لَما لَِك علَينا ِمن الْحق ، فَأَلْقَى ولَدها ِفي النقْبِِ واِحدا فَواِحدا ، وكَـانَ            : قَالَ  

  .يا أُمتاه فَِإنِك علَى الْحق: آِخرهم صِبي فَقَالَ 
ابن ماِشطَِة ابنِة ِفرعونَ ، وصـِبي جـريٍج ،          : أَربعةٌ تكَلَّموا وهم ِصغار     : قَالَ ابن عباٍس    

فَظُهالَ أَح اِبعالرو ، ميرم نى ابِعيس١٦٤.و   
أما ثبوت تعيني تاريخ اإلسراء واملعراج فلم يثبت علَى اإلطالق أي دليل صحيح صريح يف               

املعراج، وكل ما نعرفه من خالل السرية هو أن اإلسراء واملعـراج            حتديد وقت اإلسراء و   
كَانَ قبل اهلجرة، هذا هو القول الراجح، واملشهور واملستفيض أن اإلسراء واملعراج كَـانَ    

ِإلَـى   � ، وبعد موت خدجية ، وبعد أن ذهب النيب           � بعد موت أيب طالب عم النيب       
لقـى فيـه األذى      � ى عام احلزن، ألن النيب      الطائف ورده أهلها، وهو العام الذي يسم      

الشديد واألمل والتعب، فمن اهللا تبارك وتعالَى عليه ذه اآليات العظيمة، وهذه املـشاهد              
، وكانت آيات عظيمة قال اهللا       � وهذا املقام الرفيع الذي مل يصل إليه بشر، تسلية للنيب           

فأراه اهللا عز وجلَّ آياٍت عظيمة ففُرج       ] ١٨:النجم[ الْكُبرى   لَقَد رأَى ِمن آياِت ربهِ    : تعاىل
اهلم وسري عنه، وعاد وقد استيقن بربه وبلقائه، وأن ما يوحى إليه هو احلق أكثر               � عنه  

وقد شد العزم علَى أن يبلغ دعوة ربه، وأن ال يبايل بالناس مهمـا        � من ذي قبل، وعاد     
أى من اَألنِبياء ومن الكرامة اليت ناهلا، فوقوعه يف ذلك التاريخ فيه            صدوه، بعدما رأى ما ر    

حكم عظيمة، لكن ال ندري بالضبط مىت كان؟ فقد اختلف يف أي يوم كـان؟ ويف أي                 
    ١٦٥شهر؟ ويف أي سنة؟

  بعض الدروس من اإلسراء واملعراج 

                                                 
  صحيح) ٢٩٠٤و٢٩٠٣) ( ١٦٣ / ٧ (-ح ابن حبان صحي - ١٦٤
  )٥١ / ٣ (- وفتح الباري البن رجب ٧/٢٠٣وفتح الباري ) ١٨١١ / ٤ (-شروح الطحاوية  - ١٦٥



 ١٨٦

 قد سـدت    حملن عظيمة، فهذه قريش    �  بعد كل حمنة منحة، وقد تعرض رسول اهللا          -١
الطريق يف وجه الدعوة يف مكة، ويف ثقيف ويف قبائل العرب، وأحكمت احلـصار ضـد                

يف خطر بعد وفاة عمـه أيب طالـب          � الدعوة ورجاالا من كل جانب، وأصبح النيب        
ماٍض يف طريقه، صابر ألمر ربه، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم             � أكرب حماته، ورسول اهللا     

كيد مستهزئ فقد آن األوان للمنحة العظيمة، فجـاءت حادثـة           وال حرب حمارب، وال     
اإلسراء واملعراج على قدر من رب العاملني، فيعرج به من دون اخلالئق مجيعا، ويكرمـه               
على صربه وجهاده، ويلتقي به مباشرة دون رسول وال حجاب، ويطلعه على عوامل الغيب              

يٍد واحد، فيكون اإلمام والقـدوة      دون اخللق كافة، وجيمعه مع إخوانه من الرسل يف صع         
  .١٦٦هلم وهو خامتهم وآخرهم

كان مقدما على مرحلة جديدة، مرحلة اهلجرة، واالنطـالق لبنـاء            �  إن الرسول    -٢
الدولة، يريد اهللا تعاىل ِللَِّبنات األوىل يف البناء أن تكون سليمة قوية متراصـة متماسـكة،                

 الصف من الضعاف املترددين، والـذين يف        فجعل اهللا هذا االختبار والتمحيص، ليخلص     
قلوم مرض، ويثبت املؤمنني األقوياء اخللص الذين ملسوا عيانا صدق نبيهم بعد أن ملسوه              
تصديقًا، وشهدوا مدى كرامته على ربه، فأي حظ حيوطهم وأي سعد يغمـرهم وهـم               

كم يترسخ اإلميان   حول هذا النيب املصطفى وقد آمنوا به، وقدموا حيام فداء له ولدينهم،             
يف قلوم أمام هذا احلدث الذي مت بعد وعثاء الطائف، وبعد دخول مكة جبواٍر وبعد أذى                

  ١٦٧.الصبيان والسفهاء 
العالية تتجسد يف مواجهته للمشركني بأمر تنكره عقـوهلم وال           �  إن شجاعة النيب     -٣

واجهتـهم، وتلقـي    تدركه يف أول األمر تصورام، ومل مينعه من اجلهر به اخلوف من م            
ألمته أروع األمثلة يف اجلهر بـاحلق أمـام أهـل     � نكريهم واستهزائهم فضرب بذلك   

 الباطل، وإن حتزبوا ضد احلق وجندوا حلربه كل ما يف وسعهم، وكان من حكمة الـنيب                

                                                 
  ).١/٤٤٧(التربية القيادية، : انظر - ١٦٦
  ).١/٤٥١(التربية القيادية، : انظر - ١٦٧



 ١٨٧

يف إقامة احلجة على املشركني بأن حدثهم عن إسرائه إىل بيت املقدس، وأظهر اهللا لـه           �
  : الكفار بالتصديق وهذه العالمات هيعالمات تلزم

بيت املقدس، وقد أقروا بصدق الوصف ومطابقتـه للواقـع الـذي             � وصف النيب   * 
  .يعرفونه

إخباره عن العري اليت بالروحاء، والبعري اليت أضلوه، وما قام به من شرب املاء الـذي يف                 * 
  .القدح

  .ه الدقيق ألحد مجاهلمإخباره عن العري الثانية اليت نفرت فيها اإلبل ووصف* 
  إخباره عن العري الثالثة اليت باألبواء ووصفه اجلمل الذي يقدمها، وإخباره* 

بأا تطلع ذلك الوقت من ثنية التنعيم، وقد تأكد املشركون فوجدوا أن ما أخـربهم بـه        
كان صحيحا فهذه األدلة الظاهرة كانت مفحمة هلم وال يستطيعون معها أن             � الرسول  

 � ه بالكذب، كانت هذه الرحلة العظيمة، تربية ربانية رفيعة املستوى، وأصـبح             يتهمو
يرى األرض كلها مبا فيها من خملوقات نقطة صغرية يف ذلك الكون الفسيح، مث ما مقـام                 
كفار مكة يف هذه النقطة؟ إم ال ميثلون إال جزًءا يسريا جدا من هذا الكون، فما الـذي                  

ه اهللا تعاىل من خلقه، وخصه بتلك الرحلة العلية امليمونة ومجعـه           سيفعلونه جتاه من اصطفا   
باملالئكة واألنبياء عليهم السالم، وأراه السماوات السبع وسدرة املنتهى والبيت املعمـور            

  ١٦٨وكلمه جال وعال؟
 يظهر إميان الصديق رضي اهللا عنه القوي يف هذا احلدث اجللل، فعندما أخربه الكفـار         -٤

إين ألصدقه فيما هو أبعد مـن       : ثق، لئن كان قال ذلك لقد صدق، مث قال        قال بلسان الوا  
ذلك أصدقه خبرب السماء يف غدوة أو روحة، وذا استحق لقب الصديق، وهذا منتـهى               
الفقه واليقني، حيث وازن بني هذا اخلرب ونزول الوحي من السماء، فبني هلم أنه إذا كـان         

  .١٦٩ � ة اإلمكان بالنسبة للنيب غريبا على اإلنسان العادي فإنه يف غاي

                                                 
   ).٤٢، ٣/٤١(التاريخ اإلسالمي للحميدي :  انظر- ١٦٨
  ).  ٣/٤٣(تاريخ اإلسالمي للحميدي ال: انظر - ١٦٩



 ١٨٨

اللنب حني خري بينه وبني اخلمر، وبشارة جربيل عليه الصالة           �  إن شرب رسول اهللا      -٥
هديت للفطرة، تؤكد أن هذا اإلسالم دين الفطرة البشرية اليت ينسجم معهـا،             : والسالم

ـا، وحيقـق   فالذي خلق الفطرة البشرية خلق هلا هذا الدين الذي يليب نوازعها واحتياجا           
فَأَِقم وجهك ِللديِن حِنيفًا ِفطْرت اِهللا الَِّتي فَطَر الناس علَيها الَ           ( طموحاا ويكبح مجاحها    

  ].٣٠: الروم) [تبِديلَ ِلخلِْق اِهللا ذَِلك الدين الْقَيم ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ 
باألنبياء دليل على أم سلموا له بالقيادة والريـادة، وأن شـريعة            �  إن صالة النيب     -٦

اإلسالم نسخت الشرائع السابقة، وأنه وسع أتباع هؤالء األنبياء ما وسـع أنبيـاَءهم أن               
  .يسلموا بالقيادة هلذا الرسول ولرسالته اليت ال يأتيها الباطل من بني يديها وال من خلفها

التقارب بني األديان أن يدركوا هذه احلقيقـة، ويـدعوا          إن على الذين يعقدون مؤمترات      
ورسـالته،   � إليها، وهي ضرورة االخنالع عن الديانات املنحرفة، واإلميان ذا الرسول           

وعليهم أن يدركوا حقيقة هذه الدعوات املشبوهة، اليت ختدم وضعا من األوضاع أو نظاما              
  .من األنظمة اجلاهلية

  : األقصى، واملسجد احلرام وراءه حكم ودالالت وفوائد منها إن الربط بني املسجد-٧
، ومعراجه إىل    � أمهية املسجد األقصى بالنسبة للمسلمني، إذ أصبح مسرى رسوهلم          * 

السماوات العال، وكان ال يزال قبلتهم األوىل طيلة الفترة املكية، وهذا توجيـه وإرشـاد               
  .ا مباركة ومقدسةللمسلمني بأن حيبوا املسجد األقصى وفلسطني؛ أل

الربط يشعر املسلمني مبسؤوليتهم حنو املسجد األقصى مبسئولية حترير املسجد األقـصى            * 
من أوضار الشرك وعقيدة التثليث، كما هي أيضا مسئوليتهم حترير املسجد احلـرام مـن               

  .أوضار الشرك وعبادة األصنام
مسجد احلرام وأهله، وأن النيل     الربط يشعر بأن التهديد للمسجد األقصى، هو ديد لل        * 

من املسجد األقصى توطئة للنيل من املسجد احلرام، فاملسجد األقصى بوابة الطريـق إىل              
املسجد احلرام، وزوال املسجد األقصى من أيدي املسلمني، ووقوعه يف أيدي اليهود يعين             

  .ليهما الحتالهلماأن املسجد احلرام، واحلجاز قد دد األمن فيهما واجتهت أنظار األعداء إ



 ١٨٩

الـصلييب  ) أرناط(والتاريخ قدميا وحديثًا يؤكد هذا، فإن تاريخ احلروب الصليبية خيربنا أن      
وعلى جثمانه يف    � صاحب مملكة الكرك أرسل بعثة للحجاز لالعتداء على قرب الرسول           

 يف بدايـة العـصور احلديثـة      ) النصارى الكاثوليك (املسجد النبوي، وحاول الربتغاليون     
الوصول إىل احلرمني الشريفني لتنفيذ ما عجز عنه أسالفهم الصليبيون، ولكـن املقاومـة              
الشديدة اليت أبداها املماليك وكذا العثمانيون حالت دون إمتام مشروعهم اجلهنمي وبعـد        

م اليت احتل اليهود فيها بيت املقدس صرخ زعماؤهم بأن اهلدف بعد ذلك             ١٩٦٧حرب  
  .وخيرب � ة ذلك مدينة رسول اهللا احتالل احلجاز ويف مقدم

لقد وقف دافيد بن غوريون زعيم اليهود بعد دخول اجليش اليهودي القدس يـستعرض              
جنودا وشبانا من اليهود بالقرب من املسجد األقصى ويلقي فيهم خطابا ناريـا خيتتمـه               

  .١٧٠)لقد استولينا على القدس وحنن يف طريقنا إىل يثرب: (بقوله
ائري، رئيسة وزراء اليهود، بعد احتالل بيت املقدس، وعلى خليج إيالت           ووقفت غولدا م  

إنين أشم رائحة أجدادي يف املدينة واحلجاز، وهي بالدنا الـيت سـوف             «: العقبة، تقول 
  .١٧١»نسترجعها

وبعد ذلك نشر اليهود خريطة لدولتهم املنتظرة اليت مشلت املنطقة من الفرات إىل النيل، مبا               
لعربية واألردن وسوريا والعراق ومصر واليمن والكويت واخلليج العريب         يف ذلك اجلزيرة ا   

  .١٧٢يف أوروبا)م١٩٦٧(كله، ووزعوا خريطة دولتهم هذه بعيد انتصارهم يف حرب 
وقد ثبت يف السنة النبوية أن الصالة فرضت على األمة          :  أمهية الصالة وعظيم مرتلتها    -٨

اعتناء عظـيم   «: يف هذا كما قال ابن كثري     إىل السماوات و   � اإلسالمية يف ليلة عروجه     
فعلى الدعاة أن يؤكدوا على أمهية الصالة واحملافظة عليهـا،          »  بشرف الصالة وعظمتها  

وأن يذكروا فيما يذكرون، من أمهيتها ومرتلتها كوا فرضت يف ليلة املعراج، وأا مـن               
  .١٧٣قبل موته � آخر ما أوصى به رسول اهللا 

                                                 
  .٣١٤السرية النبوية أليب فارس، ص: انظر - ١٧٠
  .٣١٤بقلم أميل الغوري، نقال عن السرية النبوية أليب فارس، ص) ٤٦١٣(جريدة الدستور األردنية العدد  - ١٧١
  ).٣/٢٣(تفسري ابن كثري ) ٤. (٢١٥السرية النبوية أليب فارس ص: انظر - ١٧٢
  ).٢/٩٣(فاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة املست: انظر - ١٧٣



 ١٩٠

 خماطر األمراض االجتماعية وبني عقوبتها كما شاهد ذلـك          عن �  حتدث الرسول    -٩
  :يف ليلة اإلسراء واملعراج ومن هذه األمراض وعقوبتها

أناسا يأكلون اجليـف فـأخربه       � عقوبة جرمية الغيبة واملغتابني، فقد رأى رسول اهللا         * 
  .١٧٤»هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس«: جربيل

 -شفاه كـبرية  -رجاالً هلم مشافر     � رأى رسول اهللا    عقوبة أكلة أموال اليتامى، فقد      * 
يقذفوا يف أفواههم فتخرج    ) أى احلجارة (كشفاه البعري، يف أيديهم قطع من نار كاألفهار         

  .١٧٥»هؤالء أكلة أموال اليتامى ظلما«: من أدبارهم فأخربه جربيل
رى من خـارج    على قوم بطوم كالبيوت فيها احليات ت       � أكلة الربا، فقد أتى النيب      * 

  ١٧٦» هؤالء أكلة الربا«: بطوم، فأخربه جربيل
  .١٧٧وذكرت الروايات عقوبة الزناة، ومانعي الزكاة، وخطباء الفتنة، والتهاون يف األمانة* 
على قوم يزرعون يف يوم      � ثواب ااهدين، ففي ليلة اإلسراء واملعراج مر رسول اهللا          * 

هؤالء ااهـدون يف    «: كان، فأخرب جربيل  وحيصدون يف يوم، كلما حصدوا عادوا كما        
  .١٧٨ »سبيل اهللا تضاعف هلم احلسنات بسبعمائة ضعف وما أنفقوا من شيء فهو يخلَف

أدرك الصحابة رضي اهللا عنهم مـسئوليتهم  :  إدراك الصحابة ألمهية املسجد األقصى -١٠
ـ              ر بـن   حنو املسجد األقصى، وهو يقع أسريا حتت حكم الرومان، فحرروه يف عهد عم

 وظل ينعم باألمن واألمان حىت عاث الصليبيون فسادا فيه بعد           - رضي اهللا عنه     -اخلطاب  
مخسة قرون، من هجرة املصطفى، ومكثوا ما يعادل قرنا يعيثون فسادا فحرره املـسلمون              
بقيادة صالح الدين األيويب، وها هو ذا يقع حتت االحتالل اليهـودي فمـا الطريـق إىل      

  .؟١٧٩ختليصه
                                                 

  .إسناده صحيح) ٢٠/٢٥٥(الفتح الرباين للساعايت  - ١٧٤
  ).٨/٢٠٠(فتح الباري بشرح صحيح البخاري  - ١٧٥
   ).٤/٢٧٤(تفسري ابن كثري  - ١٧٦
  ).٢٠/٢٥٧(، والفتح الرباين )١٥/٧(تفسري الطربي  - ١٧٧
 .٢٢٠وية أليب فارس، صوالسرية النب) ١/١٧١(اخلصائص الكربى : انظر - ١٧٨

  )٣٤١ / ١ (-و السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث . ٢٢٠السرية النبوية أليب فارس، ص: انظر - ١٧٩
  :فوائد ودروس وعرب



 ١٩١

يق إىل ختليصه اجلهاد يف سبيل اهللا، على املنهج الذي سار عليه الصحابة الكرام رضي               الطر
  .اهللا عنهم

  ــــــــــــ



 ١٩٢

أوىل باملؤمنني من أنفسهمالنيب   
  

 بعضهم  النِبي أَولَى ِبالْمؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم وأَزواجه أُمهاتهم وأُولُو الْأَرحامِ        { : قال تعاىل   
أَولَى ِببعٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه ِمن الْمؤِمِنني والْمهاِجِرين ِإلَّا أَنْ تفْعلُوا ِإلَى أَوِلياِئكُم معروفًـا               

  ]٦/األحزاب[} ) ٦(كَانَ ذَِلك ِفي الِْكتاِب مسطُورا 
فُِسِهم ، ووالَيته مقَدمةً علَـى ِوالَيـِتِهم علَـى    أَوىل ِباملُؤِمنِني ِمن أَن� جعلَ اُهللا الرسولَ 

أَنفُِسِهم ، َألنه علَيِه السالَم الَ يأَمرهم ِإالَّ ِبما ِفيِه خيرهم وصالَحهم ، أَما النفْس فَأَمـارةٌ                 
 أَزواج النِبي ِفي مقَاِم اُألمهاِت ِللْمؤِمنني ِفـي  وجعلَ. بالسوِء ، وقَد تجهلُ بعض املَصاِلِح       

وكَانَ التوارثُ ِفي بدِء اِإلسالِم ِباِحللِْف واملُؤاخاِة بـني املُـسِلِيمني ،            . احلُرمِة واالحِتراِم   
دونَ ساِئِر اَألقِْرباِء ، فَأَبطَلَ اُهللا تعاىل        ) وِإنْ كَانا مختِلفَِني نسباً   ( فَكَانَ املُتآِخياِن يتوأرثَاِن    

                 ـقاِم ِبححلَ أُوِلي اَألرعِب ، فَجساِء الناثَ ِإىل أَقِْرباِملري درلَ ِفي هذِه اآليِة ، وامعهذا الت
واسـتثْنى اُهللا   . ين ِبحق اِهلجرِة    القَرابِة ، أَوىل باِملرياِث ِمن املُؤِمنني ِبحق الديِن ، واملُهاِجرِ         

، اليت يريد أَحدهم أَنْ يوِصي ِبهـا ِإىل أَحـِد           ) املَعروف  ( تعالَى ِمن هذا احلُكِْم الوِصيةَ      
   ِمننيواملُؤ اِجِريناملُه )  اِئكُمِليونَ ذَِوي      ) أَوِحقُّها دتسِفي هِذِه احلَاِل ي هاحلُقُـوِق ِفـي     فَِإن 

  .اِملرياِث ِمن أَقِْرباِء النضسِب 
ِإنَّ جعلَ ذَِوي اَألرحاِم بعضهم أَولَى ِببعٍض يف اِملرياِث هو حكْم قَـدره اهللا  : ثُم قَالَ تعاىل  

 ريغالَ يلُ ودباِبِه الِذي الَ يِفي ِكت هتأَثْبالَى ، وع١٨٠.ت  
اسبة هذه اآلية ملا قبلها ، هى أن اآليات السابقة ، كشفت عن زيف عالقات أقامهـا       من" 

مثـل  .. اجلاهليون بني األشياء ، على غري احلق ، إرضاء هلوى ، أو استجابة لتصور فاسد       
معاملة الزوجة معاملة األم يف حترميها بالظهار ، ويف إقامة الدعى مقام االبـن يف النـسب                 

  ..واإلرث 
  

                                                 
  )٣٤٢٠ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ١٨٠



 ١٩٣

 هذه اآلية ، يقيم القرآن عالقات بني ذوات متباعدة يف النسب ، وجيعل بينـها مـن                  ويف
  ..!التالحم ، والتواد ، ورعاية احلرمات ، أكثر مما تقضى به دواعى النسب والقرابة 

فالنىب ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ وإن مل يكن بينه وبني املؤمنني عالقة نسب وقرابة   
بل إنه ألوىل ـم مـن   . كل قريب ، وآثر عندهم من كل قرابة ،  ، هو أقرب إليهم من      

قُلْ ِإنْ كانَ آبـاؤكُم وأَبنـاؤكُم وِإخـوانكُم      « : واللّه سبحانه وتعاىل يقول     .. أنفسهم  
        رت ساِكنمها ونَ كَسادوشخةٌ تِتجاروها ومفْتروالٌ اقْتأَمو كُمتِشريعو كُمواجأَزها  ونـوض

  »أَحب ِإلَيكُم ِمن اللَِّه ورسوِلِه وِجهاٍد ِفي سِبيِلِه فَتربصوا حتى يأِْتي اللَّه ِبأَمِرِه 
ما كانَ ِلأَهِل الْمِدينِة ومن حولَهم ِمـن الْـأَعراِب أَنْ           « : ويقول سبحانه   ) التوبة : ٢٤(

إن النىب هـو    ) ..التوبة : ١٢٠(» اللَِّه وال يرغَبوا ِبأَنفُِسِهم عن نفِْسِه       يتخلَّفُوا عن رسوِل    
األب األعظم للمؤمنني ، هو الذي أحيا موام ، وأخرجهم من الظلمـات إىل النـور ،                 

يقـول  .. فكان له ذا سلطان مطلق على وجودهم الروحى ، الذي ال وجود هلم إلّا به                
والذي نفسى بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه مـن والـده              « : النيب الكرمي   

ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه مـن         « : ويقول أيضا   ..»وولده ، والناس أمجعني     
  ..»نفسه 

وطبيعى أن النيب ـ صلوات اللّه وسالمه عليه ـ ال يبغى ذا احلب الـذي يـؤثره بـه      
وس ، وال تسلطا على الناس ، وإمنا يبغى به توثيق املؤمنون ـ ال يبغى به سلطانا على النف 

  ..إميان املؤمنني باللّه ، وإخالص والئهم وحبهم للّه ، ألن من أحب اللّه أحب رسوله 
وأزواج النيب ، هن من حرماته ، اليت ينبغى أن يرعاها املؤمنون أكثر من رعايتهم حلرمام                

من التوقري واالحترام مالألم مـن التـوقري   فهن أمهات لكل مؤمن ، وهلن ـ ذا ـ   .. 
وكما ال حيل لالبن أن يتزوج أمه ، كذلك ال حيلّ للمؤمن أن يتزوج امـرأة                .. واالحترام  

  .تزوج ا النىب ، ألا أمه
ــ تأكيـد    » وأُولُوا الْأَرحاِم بعضهم أَوىل ِببعٍض ِفي ِكتاِب اللَّـِه          « : ويف قوله تعاىل    

فال يصح أن يقاس عليه ملـك ، أو         .. نيب يف هذا احلكم ، دون الناس مجيعا         خلصوصية ال 
  ..أمري ، أو ذو سلطان ديىن أو دنيوى 



 ١٩٤

وأُولُوا الْأَرحاِم بعضهم أَوىل ِببعٍض  ِفي ِكتـاِب         « : ومن أجل هذا ، فقد جاء قوله تعاىل         
  »اللَِّه 

بني ذوى القرىب من صالت قام عليها نظـام         ليقرر أن اخلصوصية اليت للنىب ، ال تنقض ما          
احلياة االجتماعية ، وأقرها اللّه سبحانه وتعاىل يف كتابه ـ أم الكتـاب ـ ويف الكتـب     

  ..فأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف التواد ، والتواصل ، والتوارث .. املرتلة 
  .»ِمن الْمؤِمِنني والْمهاِجِرين « : ـ ويف قوله تعاىل 

من هنا بيانية ، ألوىل األرحام ، أي وأولو األرحام من املؤمنني واملهاجرين بعضهم أوىل               . 
  ..ببعض يف كتاب اللّه 

أي أنه إذا قام بني املؤمنني والء األخوة يف دين اللّه ، وقام بني املهاجرين والء اإلميان باللّه                  
ء الرحم إىل جانب والء اإلميان      ، واهلجرة يف سبيل اللّه ، فإنه يقوم بني ذوى األرحام وال           

وذا يظل لذوى األرحام من املؤمنني واملهاجرين والء الرحم ، فهـم أحـق              .. واهلجرة  
وعلى هذا فإن التوارث بني ذوى األرحام على ما قرره القـرآن            .. بالتوارث فيما بينهم    

  ..عا معه قائم بينهم ، فيحجب والء الرحم ، والء اإلميان ووالء اهلجرة ، إذا اجتم
إال » ِإلَّا أَنْ تفْعلُوا ِإىل أَوِلياِئكُم معروفاً كانَ ذِلك ِفي الِْكتاِب مـسطُوراً             « : وقوله تعاىل   

هنا لالستثناء ، وهو استثناء من عموم األحوال ، اليت دل عليها إطالق احلكم ـ ىف قوله  
، أي أن هذا احلكم مطلق      » بعٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه     وأُولُوا الْأَرحاِم بعضهم أَوىل بِ    « : تعاىل  

يف مجيع األحوال ، إال يف حال واحدة ، وهى احلال اليت ترون فيها أن تفعلوا معروفـا إىل        
.. ذويكم من املؤمنني واملهاجرين ، من غري ذوى األرحام ، الذين هلم نصيب يف املرياث                

 إىل من ترون الوصية له مـن املـؤمنني          ففى هذه احلالة لكم أن توصوا من ثلث ما لكم         
  ..واملهاجرين 
إشارة إىل املعروف   » ذلك  « اإلشارة  .»كانَ ذِلك ِفي الِْكتاِب مسطُوراً      « : وقوله تعاىل   

فهذا املعروف هو مما دعا اللّه إليه       .. »ِإلَّا أَنْ تفْعلُوا ِإىل أَوِلياِئكُم معروفاً       « : يف قوله تعاىل    
  ١٨١ .."ملؤمنني عليه ىف غري آية من آيات الكتاب ، وحثّ ا

                                                 
  )٦٥١ / ١١ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨١
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أن الدعى ليس ابنا ملن تبناه ، فمحمد صلى اللّه عليه           : بعد أن أبان سبحانه فيما سلف       " 
وسلم ليس أبا لزيد بن حارثة ، مث أعقب ذلك باإلرشاد إىل أن املؤمن أخـو املـؤمن ىف                   

 أردف ذلك بيان أن حممدا      -الدين  أنت أخى ىف    : الدين ، فال مانع أن يقول إنسان آلخر         
صلى اللّه عليه وسلم ليس أبا لواحد من أمته ، بل أبوته عامة ، وأزواجه أمهام وأبوتـه                  
أشرف من أبوة النسب ألن ا احلياة احلقيقية ، وهذه ا احلياة الفانية ، بـل هـو أوىل                   

قائهم الروحي ، فـإذا  باملؤمنني من أنفسهم ، فإذا حضهم على اجلهاد وحنوه ، فذلك الرت           
كيف يستأذن الناس آباءهم وأمهام حني أمرهم صلى اللّه عليه وسلم بغزوة تبوك ، وهو               

  .أشفق عليهم من اآلباء ، بل من أنفسهم
ما مـن   « : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال         : روى البخاري عن أىب هريرة قال       

النِبي أَوىل ِبالْمؤِمِنني ِمن    (آلخرة ، اقرءوا إن شئتم      مؤمن إال وأنا أوىل الناس به ىف الدنيا وا        
فُِسِهمما مؤمن ترك ماال ، فلترثه عصبته من كانوا ، ومن تـرك دينـا أو ضـياعا                  ) أَنفأي

  .» فليأتىن ، فأنا مواله ) عياال(
 مـن   يا رسول اللّه ، واللّه ألنت أحب إىلّ       « : وىف الصحيح أن عمر رضى اللّه عنه قال         

ال يا عمر حىت أكون أحب إليك       : كل شىء إال من نفسى ، فقال صلى اللّه عليه وسلم            
يا رسول اللّه ، واللّه ألنت أحب إىلّ من كل شىء ، حىت من نفسى               : من نفسك ، فقال     

  .» اآلن يا عمر : ، فقال صلى اللّه عليه وسلم 
صالة والسالم ال يأمرهم إال مبـا       أي النيب أشد والية ونصرة هلم من أنفسهم ، فإنه عليه ال           

فيه خريهم وصالحهم ، وال ينهاهم إال عما يضرهم ويؤذيهم ىف دنياهم وآخرم ، أمـا                
  .النفس فإنها أمارة بالسوء ، وقد جتهل بعض املصاحل ، وختفى عليها بعض املنافع
:  كما قال    ومما يلزم هذا أن يكون حكمه نافذا فيهم ، مقدما على ما خيتارونه ألنفسهم ،              

فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجاً               « 
  .» ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليماً 

إنه تعاىل علم شفقة رسوله صلى اللّه عليه وسلم على أمتـه ، وشـدة               : وخالصة ذلك   
  .م ، فجعله أوىل م من أنفسهمنصحه هل
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) مههاتأُم هواجأَزأي هن مرتالت مرتلة األمهات ىف احلرمة واالحترام ،والتوقري واإلكرام          ) و
  .، وفيما عدا ذلك هن كاألجنبيات ، فال حيل النظر إليهن ، وال إرثهن وال حنو ذلك

مني ، فكان املهـاجري يـرث      وكان التوارث ىف بدء اإلسالم باحللف واملؤاخاة بني املسل        
األنصاري دون قراباته وذوى رمحه لألخوة اليت آخى بينهما رسول اللّه صلى اللّه عليـه               
وسلم حني اهلجرة ، فقد آخى بني أىب بكر رضى اللّه عنه ، وخارجة بن زيد ، وآخى بني                 

  :عمر وشخص آخر ، وآخى بني الزبري وكعب بن مالك ، فغير اللّه احلكم بقوله 
)          هاِجِرينالْمو ِمِننيؤالْم ٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه ِمنعىل ِببأَو مهضعحاِم بأُولُوا الْأَرأي وأولـو   ) و

األرحام حبق القرابة أوىل باملرياث من املؤمنني حبق الدين ، وحق املهاجرين حبـق اهلجـرة        
  .فيما كتبه اللّه وفرضه على عباده

أرجعت األمور إىل نصاا ، وأبطلت حكما شـرع لـضرورة           إن هذه اآلية    : واخلالصة  
عارضة ىف بدء اإلسالم ، وهو اإلرث بالتآخى ىف الدين ، والتآخى حـني اهلجـرة بـني                

  .املهاجرين واألنصار حني كان املهاجرى يرث األنصارى دون قرابته وذوى رمحه
األوليـاء هنـا   ) ىل أَوِلياِئكُم معروفـاً  ِإلَّا أَنْ تفْعلُوا إِ   : (مث استثىن من ذلك الوصية ، فقال        

املؤمنون واملهاجرون واملعروف الوصية أي إال أن توصوا هلؤالء بوصية ، فهم أحق ا من               
  .القريب الوارث

مث بني أن هذا احلكم هو األصل ىف اإلرث ، وهو احلكم الثابت ىف كتابه الذي ال يغير وال                   
  :يبدل ، فقال 

أي إن هذا احلكم ، وهو أن أوىل األرحام بعضهم أوىل           ) ِكتاِب مسطُوراً كانَ ذِلك ِفي الْ   (
 حكم من اللّه مقدر مكتوب ىف الكتاب الذي ال يبدل وال يغري ، وإن كان قـد                  -ببعض  

شرع غريه ىف وقت ما ملصلحة عارضة ، وحكمة بالغة ، وهو يعلم أنه سيغريه إىل ما هو                   
  ١٨٢ ."يعيجار ىف قدره األزىل ، وقضائه التشر

لقد هاجر املهاجرون من مكة إىل املدينة ، تاركني وراءهم كل شي ء ، فارين إىل اللّـه                  " 
بدينهم ، مؤثرين عقيدم على وشائج القرىب ، وذخائر املال ، وأسباب احلياة ، وذكريات             
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الطفولة والصبا ، ومودات الصحبة والرفقة ، ناجني بعقيدم وحدها ، متخلني عن كـل               
وكانوا ذه اهلجرة على هذا النحو ، وعلى هذا االنسالخ من كل عزيز علـى               . اما عداه 

 املثل احلي الواقـع يف األرض علـى حتقـق           -النفس ، مبا يف ذلك األهل والزوج والولد         
. العقيدة يف صورا الكاملة ، واستيالئها على القلب ، حبيث ال تبقى فيه بقية لغري العقيدة               

ما جعلَ اللَّه ِلرجٍل ِمن قَلْبيِن      «: نسانية لتصدق قول اللّه تعاىل      وعلى توحيد الشخصية اإل   
  ..» ِفي جوِفِه

فقد دخل يف اإلسالم أفـراد مـن        . كذلك وقع يف املدينة شيء من هذا يف صورة أخرى         
ووقع على أية   . فانبتت العالقة بينهم وبني قرابتهم    . بيوت ، وظل آخرون فيها على الشرك      

  . يف الروابط العائلية وختلخل أوسع منه يف االرتباطات االجتماعيةحال ختلخل
وكان اتمع اإلسالمي ال يزال وليدا ، والدولة اإلسالمية الناشئة أقـرب إىل أن تكـون                

  .فكرة مسيطرة على النفس ، من أن تكون نظاما مستندا إىل أوضاع مقررة
 ، تغطي على كل العواطف واملشاعر       هنا ارتفعت موجة من املد الشعوري للعقيدة اجلديدة       

لتجعل العقيـدة وحـدها هـي       . ، وكل األوضاع والتقاليد ، وكل الصالت والروابط       
 الوحدات اليت انفـصلت عـن       - يف الوقت ذاته     -الوشيجة اليت تربط القلوب ، وتربط       

اقة أصوهلا الطبيعية يف األسرة والقبيلة فتقوم بينها مقام الدم والنسب ، واملصلحة والـصد             
واجلنس واللغة ومتزج بني هذه الوحدات الداخلة يف اإلسالم ، فتجعل منها كتلة حقيقيـة               

ال بنصوص التشريع ، وال بأوامر الدولة ولكن بدافع         . متماسكة متجانسة متعاونة متكافلة   
  .داخلي ومد شعوري

 األساس  وقامت اجلماعة اإلسالمية على هذا    . يتجاوز كل ما ألفه البشر يف حيام العادية       
  .، حيث مل يكن مستطاعا أن تقوم على تنظيم الدولة وقوة األوضاع

نزل املهاجرون على إخوام األنصار ، الذين تبوأوا الدار واإلميان من قبلهم فاسـتقبلوهم              
وتسابقوا إىل إيوائهم وتنافسوا فيهم حىت مل يـرتل         . يف دورهم ويف قلوم ، ويف أمواهلم      

إذ كان عدد املهاجرين أقل من عـدد الـراغبني يف           . ال بقرعة مهاجري يف دار أنصاري إ    
وشاركوهم كل شيء عن رضى نفس ، وطيب خـاطر ، وفـرح             . إيوائهم من األنصار  
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 -وآخى رسول اللّـه     ! حقيقي مربأ من الشح الفطري ، كما هو مربأ من اخليالء واملراءاة           
وكان هذا اإلخـاء  . ألنصار بني رجال من املهاجرين ورجال من ا-صلّى اللّه عليه وسلّم   

وقام هذا اإلخاء مقام أخـوة الـدم ،         . صلة فريدة يف تاريخ التكافل بني أصحاب العقائد       
  .فكان يشمل التوارث وااللتزامات األخرى الناشئة عن وشيجة النسب كالديات وغريها

أخـذ  وارتفع املد الشعوري يف هذا إىل ذروة عالية وأخذ املسلمون هذه العالقة اجلديدة م             
 وقام هذا املد يف إنشاء اتمـع        - شأم فيها شأم يف كل ما جاءهم به اإلسالم           -اجلد  

بل مبا هـو    . اإلسالمي وحياطته مقام الدولة املتمكنة والتشريع املستقر واألوضاع املسلمة        
وكان ضروريا حلفظ هذه اجلماعة الوليدة ومتاسـكها يف مثـل تلـك الظـروف               . أكثر

  .شابكة اليت قامت فيهااالستثنائية املت
وإن مثل هذا املد الشعوري لضروري لنشأة كل مجاعة تواجه مثل تلك الظروف ، حـىت                
توجد الدولة املتمكنة والتشريع املستقر واألوضاع املـسلمة ، الـيت تـوفر الـضمانات               

وذلك إىل أن تنشأ األحـوال واألوضـاع        .االستثنائية حلياة تلك اجلماعة ومنوها ومحايتها     
  .يعيةالطب

 مع حفاوته بذلك املد الشعوري ، واستبقاء ينابيعه يف القلب مفتوحة دائما             -وإن اإلسالم   
حلريص على أن يقيم بناءه على أساس الطاقة العاديـة ،           . فوارة دائما ، مستعدة للفيضان    

للنفس البشرية ال على أساس الفورات االستثنائية ، الـيت تـؤدي دورهـا يف الفتـرات               
مث تترك مكاا للمستوى الطبيعي ، وللنظام العادي ، مـىت انقـضت فتـرة               االستثنائية  

  .الضرورة اخلاصة
 مبجرد استقرار األحوال يف املدينة شيئا ما بعد غزوة بـدر ،             -ومن مث عاد القرآن الكرمي      

واستتباب األمر للدولة اإلسالمية ، وقيام أوضاع اجتماعية مستقرة بعـض االسـتقرار ،              
قولة لالرتزاق ، وتوفر قدر من الكفاية للجميع على إثر السرايا الـيت             ووجود أسباب مع  

جاءت بعد غزوة بدر الكربى ، وخباصة ما غنمه املسلمون من أموال بين قينقـاع بعـد                 
عاد القرآن الكرمي مبجرد توفر هذه الضمانات إىل إلغاء نظام املؤاخـاة مـن              .. إجالئهم  

نسب ، مستبقيا إياه من ناحية العواطف واملـشاعر ،          ناحية االلتزامات الناشئة من الدم وال     



 ١٩٩

. ورد األمور إىل حالتها الطبيعية يف اجلماعة اإلسالمية       . ليعود إىل العمل إذا دعت الضرورة     
 كما هي أصال يف كتاب اللّـه        -فرد اإلرث والتكافل يف الديات إىل قرابة الدم والنسب          

اِم بعضهم أَوىل ِببعٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه ِمن الْمؤِمِنني         وأُولُوا الْأَرح «: القدمي وناموسه الطبيعي    
  ..» كانَ ذِلك ِفي الِْكتاِب مسطُوراً. والْمهاِجِرين ِإلَّا أَنْ تفْعلُوا ِإىل أَوِلياِئكُم معروفاً

ة تتقدم على    وهي والي  - صلّى اللّه عليه وسلّم      -وقرر يف الوقت ذاته الوالية العامة للنيب        
وقرر األمومة  .. » النِبي أَوىل ِبالْمؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم    «! : قرابة الدم ، بل على قرابة النفس      

وأَزواجـه  «:  بالنسبة جلميع املـؤمنني      - صلّى اللّه عليه وسلّم      -الشعورية ألزواج النيب    
مههاتأُم «..  

 والية عامة تشمل رسم منهاج احلياة حبـذافريها ،          -لّم   صلّى اللّه عليه وس    -ووالية النيب   
 ليس هلم أن خيتاروا إال مـا        - عليه صلوات اللّه وسالمه      -وأمر املؤمنني فيها إىل الرسول      

  .»ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به«: اختاره هلم بوحي من ربه 
.  أحب إليهم من أنفـسهم     - صلّى اللّه عليه وسلّم      -وتشمل مشاعرهم فيكون شخصه     

جـاء يف   ! فال يرغبون بأنفسهم عنه وال يكون يف قلوم شخص أو شيء مقدم على ذاته             
والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من نفـسه ومالـه     «: الصحيح  

يا رسـول   :  قال   - رضي اللّه عنه     -ويف الصحيح أيضا أن عمر      . »وولده والناس أمجعني  
 - صلّى اللّه عليه وسلّم      -فقال  . اللّه ألنت أحب إيلّ من كل شيء إال من نفسي         اللّه ، و  

يا رسول اللّه واللّه ألنت أحب      : فقال  . »ال يا عمر حىت أكون أحب إليك من نفسك        «: 
  .»اآلن يا عمر« : - صلّى اللّه عليه وسلّم -فقال . إيلّ من كل شيء حىت من نفسي

 مرتقى عال ، ال يصل إليه القلب إال بلمـسة لدنيـة             وليست هذه كلمة تقال ، ولكنها     
مباشرة تفتحه على هذا األفق السامي الوضيء الذي خيلص فيه من جاذبية الذات وحبـها            

فإن اإلنسان ليحب ذاته وحيب كل ما يتعلق ا حبا فوق مـا             . املتوشج باحلنايا والشعاب  
ع مـشاعره ، وراض نفـسه ،        وإنه ليخيل إليه أحيانا أنه طو     ! يتصور ، وفوق ما يدرك    

وخفض من غلوائه يف حب ذاته ، مث ما يكاد ميس يف شخصيته مبا خيدش اعتزازه ـا ،                    
وحيس هلذه املسة لذعا ال ميلك انفعالـه        ! حىت ينتفض فجأة كما لو كانت قد لدغته أفعى        
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ولقد يروض نفسه على التـضحية      ! معه ، فإن ملكه كمن يف مشاعره ، وغار يف أعماقه          
ته كلها ولكنه يصعب عليه أن يروضها على تقبل املساس بشخصيته فيما يعده تصغريا              حبيا

. هلا ، أو عيبا لشيء من خصائصها ، أو نقدا لسمة من مساا ، أو تنقصا لصفة من صفاا                  
والتغلب على هذا احلب العميق     ! وذلك رغم ما يزعمه صاحبها من عدم احتفاله أو تأثره         

اللسان ، إمنا هو كما قلنا مرتقى عال ال يصل إليـه القلـب إال               للذات ليس كلمة تقال ب    
بلمسة لدنية أو مبحاولة طويلة ومرانة دائمة ، ويقظة مستمرة ورغبة خملصة تسترتل عـون            

  .اللّه ومساعدته
 - ويكفي أن عمـر      - صلّى اللّه عليه وسلّم      -وهي اجلهاد األكرب كما مساه رسول اللّه        

 كانـت هـي     - صلّى اللّه عليه وسلّم      -ها إىل لفتة من النيب       قد احتاج في   -وهو من هو    
  .اللمسة اليت فتحت هذا القلب الصايف

ما من مؤمن إال وأنـا أوىل       «.. جاء يف الصحيح    . وتشمل الوالية العامة كذلك التزامام    
ن فأميا مـؤم  ) النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم    (اقرأوا إن شئتم    . الناس به يف الدنيا واآلخرة    

واملعىن أنـه  . »وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتين فأنا مواله . ترك ماال فلريثه عصبته من كانوا     
  .يؤدي عنه دينه إن مات وليس له مال يفي بدينه ويعول عياله من بعده إن كانوا صغارا

وفيما عدا هذا فإن احلياة تقوم على أصوهلا الطبيعية اليت ال حتتاج إىل مد شعوري عـال ،                  
مع اإلبقاء على صالت املودة بني األولياء بعد إلغاء نظـام      . ىل فورة شعورية استثنائية   وال إ 

ِإلَّا أَنْ تفْعلُوا ِإىل    «.. فال ميتنع أن يوصي الويل لوليه بعد مماته أو أن يهبه يف حياته              . اإلخاء
قرر أن هذه إرادة    ويشد هذه اإلجراءات كلها إىل العروة األوىل ، وي        ..» أَوِلياِئكُم معروفاً 

فتقـر القلـوب    .. » كانَ ذِلك ِفي الِْكتاِب مـسطُوراً     «: اللّه اليت سبق ا كتابه األزيل       
  .وتطمئن وتستمسك باألصل الكبري الذي يرجع إليه كل تشريع وكل تنظيم

  
بذلك تستوي احلياة على أصوهلا الطبيعية وتسري يف يسر وهوادة وال تظل معلقة مشدودة              

  . ال تبلغها عادة إال يف فترات استثنائية حمدودة يف حياة اجلماعات واألفرادإىل آفاق
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مث يستبقي اإلسالم ذلك الينبوع الفياض على استعداد للتفجر والفيضان ، كلما اقتـضت              
 ."ذلك ضرورة طارئة يف حياة اجلماعة املسلمة

١٨٣  
  ـــــــــــــ 
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  شهيد على املسلمني���� الرسول حممد 
  

وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا ِلتكُونوا شهداَء علَى الناِس ويكُونَ الرسـولُ           { : قال تعاىل   
              قَِلـبني ـنولَ ِممسالر ِبعتي نم لَمعا ِإلَّا ِلنهلَيع تلَةَ الَِّتي كُنا الِْقبلْنعا جما وِهيدش كُملَيع

  ِه ويِقبلَى عع               ِإنَّ اللَّه كُمانِإمي ِضيعِلي ا كَانَ اللَّهمو ى اللَّهده لَى الَِّذينةً ِإلَّا علَكَِبري تِإنْ كَان
 ِحيمر ُءوفاِس لَر١٤٣/البقرة)  [١٤٣(ِبالن[   

  : كَانَ الناس ، قَبلَ اِإلسالَِم ، ِفئَِتِني 
ِإالَّ تحقيق ما يتطَلَّبه اجلَسد ولَذَاِئذُه كَاملُشِركني واليهوِد ، وقَالُوا ِإنْ            ِفئَةً ماديةً ال هم لَها       -

 هرِلكُنا ِإالَّ الدها يمنيا ، ونا الداتيِإالَّ ح هي.  
ِفكْرةُ ترِك الدنيا وما ِفيها ِمن  وِفئَةً طَغت علَيها النزعةُ الروحاِنيةُ اخلَاِلصةُ ، وسيطَرت علَيها          

  .اللَّذاِئِذ اجلَسِديِة كَالنصارى والصاِبئَِة وبعِض طَواِئِف اهلُنوِد 
فَجاَء اِإلسالم ِليجعلَ املُسِلِمني وسطاً بين هؤالِء وهؤالِء ، فَقَالَ ِبتحقيِق مطَاِلِب اجلَسِد ِبال              

راٍف وِإس وحرو دسانَ جَألنَّ اِإلنس ، وِحيالر وملَى السافَظَِة عاملُح عٍة ، مالَغبالَ م.  
وَقَد جعلَ اَهللا املُسِلِمني أُمةً وسطاً لَِيكُونوا شهداَء علَى املَاِديني الِذين فَرطُوا يف جنِب اِهللا ،                

ِت ، وصرفُوا أنفُسهم عن قَضايا الروِح ، وشهداَء علَـى الغـالِة ِفـي               وأخلَدوا ِإىل اللَّذا  
الروحاِنيِة الِذين قَالُوا ِبتخلِّي اِإلنساِن عن اللَّذاِت اجلَسِديِة ، وِبِحرماِن النفِْس ِمن جميِع ما              

  أَعد اُهللا لَهم ِفي هذِه احلَياِة الدنيا 
، وهو القُدوةُ واملَثَلُ اَألعلَى ِللمؤِمنني باِهللا ، شِهيداً علَى املُـسِلِمني ِإن   �وِليكُونَ الرسولُ   

  .كَانوا اتبعوا ِسريته وشرعه ، اِو احنَرفُوا وحادوا عِن االعِتداِل 
      ِللن عرما شِإن هالَى ِإنعَقُولُ اُهللا تييـِت            وِإلَى الب فَهرص الً ، ثُمِت املَقِْدِس أَويِإىل ب هجوالت ِبي

احلَراِم ِليظْهر من يتبع النِبي ويِطيعه ويتِجه حيثُما اتجه ، دونَ تشكٍُّك وال ارِتياب ، ممـن                 
، وِإنْ كَانَ ِفي هذَا الصرِف عن بيِت املَقِْدِس مـشقَّةٌ           ) يِه  ينقَِلب علَى عِقب  ( يرتد عن ِديِنِه    

علَى النفُوِس ، غَري النفُوِس الِتي هداها اُهللا ِإىل اِإلميان ، وِليظْهر من يصدق الرسولَ ومـا                 
نونَ املُصدقُونَ يكُونُ اَألمر علَيِهم سهالً يِسرياً       جاَء ِإليِه ِمن ربِه ِبصورٍة مطْلَقٍة؛ وهؤالِء املُؤمِ       
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ورد اُهللا تعالَى علَى املُتساِئلني علَى أَحواِل قَوٍم ِمن املُسِلِمني كَـانوا يـصلُّونَ ِإىل بيـِت                 .
ِإنَّ اُهللا ال يـِضيع أَجـر       : قَالَ لَهم   املَقِْدِس ، ثُم ماتوا قَبلَ أن تحولَ الِقبلَةُ ِإىل الكَعبِة ، فَ           

 ِحيماِس رِبالن وفؤالَى رعفَاُهللا ت ِسننياملُح ِمِنني١٨٤ .املُؤ  
ولقد قال املفسرون بناء على بعض الروايات إن هذه اآلية هي يف صدد يـوم القيامـة                 " 

م الرسالة ويشهد املسلمون    حيث يشهد النيب صلّى اللّه عليه وسلّم على املسلمني بأنه بلغه          
واآلية حتتمل هذا غري أنه يتبادر لنا مع ذلك من روح اآليـة             . بأم بلّغوها وبلّغوها للناس   

وفحواها أا بسبيل التنويه مبا كان من عناية اللّه يف الدعوة اإلسالمية ومبا محلتـه هـذه                 
وبالتايل أا بسبيل مركز    . الدعوة ملتبعيها من عظيم التبعات وجعلتهم فيه من خطري املركز         

  .وواجب املسلمني يف احلياة الدنيا أيضا
وتعبري وسطاً يعين فيما يعنيه اخلريية يف كل شيء واالعتدال يف كل شيء وعدم التفـريط                
واإلفراط ، وعدم الغلو والتقصري وعدم االقتصار على ناحية والتقصري يف ناحية ، مما فيـه                

ل يف الرسالة اإلسالمية حيث قامت على أسس وقواعـد          خري دين ودنيا ، وكل هذا متمث      
ومبادئ وأحكام وتقريرات وخطوط عامة حلت ا ما يف خمتلف النحل مـن مـشاكل               
وتعقيدات وخالفات وتناقضات متصلة بعقيدة اللّه وحيث حكت من الطقوس املعقـدة             

لروحية والعقل  والتكاليف واألغالل الشديدة وحيث واءمت بني الدنيا واآلخرة واملادية وا         
والقلب والعلم والدين ، وحيث فتحت اآلفاق لإلنسان يف خمتلف ااالت ال مينعه مـانع               

وحيث تطابقت مـع طبـائع      . من أي جهد وتصرف يف حدود اإلميان واالعتدال واحلق        
وحيث مجعت بني حظ الدنيا وحـظ       . األشياء ونواميس الكون ومقتضيات املنطق والعقل     

يب وحرمت كل رجس وخبث ومنعت االسـتغالل واالحتكـار         اآلخرة وأباحت كل ط   
ودعت إىل كل فضيلة وت عن كل رذيلة        . واحلرمان واالستعالء والتمييز والبغي والتجرب    

. فجعلها كل ذلك خري رسالة أخرجت للناس ومتطابقة مع كل زمن وظـرف ومطلـب              
: ة سورة الفتح هذه     ومرشحة للعمومية واخللود مما انطوى تقريره يف آيات عديدة منها آي          
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هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه وكَفى ِباللَّـِه شـِهيداً    
  ).١٠٧(وما أَرسلْناك ِإلَّا رحمةً ِللْعالَِمني : وآية سورة األنبياء هذه ) ٢٨(

ِليكُونَ الرسولُ شـِهيداً    : من سورة احلج اليت فيها مجلة       ولقد قلنا يف صدد اآلية األخرية       
أا عنت العرب واستدللنا على ذلك مبا احتوته        ] ٧٨[علَيكُم وتكُونوا شهداَء علَى الناِس      

ا كَما أَرسلْنا ِفيكُم رسولًا ِمنكُم يتلُو     : ويف مجلة   . اآلية من تذكري العرب بأبوة إبراهيم هلم      
علَيكُم آياِتنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الِْكتاب و الِْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ البقرة             

من احللقة اليت حنن يف صددها دليل على أن العرب هم املقـصودون أيـضا يف                ] ١٥١: [
اً ِلتكُونوا شهداَء علَى الناِس ويكُونَ الرسولُ       وذِلك جعلْناكُم أُمةً وسط   : اخلطاب يف مجلة    

  ١٨٥.من آيات احللقة] ١٤٣[علَيكُم شِهيداً الواردة يف اآلية 
أي أمة قائمة على    » وكَذِلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً     « أي قد هديناكم إىل صراط مستقيم       " 

       وهذا هو أعدل املناهج وأقومها ، حيث       . صراط مستقيم ، هو الوسط بني التقصري والغلو
أن التقصري يقعد بصاحبه عن اللحاق بالركب ، كما أن الغلو يقطع صاحبه عن مواصـلة                

  .الرحلة ، بعد أن يكلّ حده ، ويفتر عزمه
ح تعليل شار » ِلتكُونوا شهداَء علَى الناِس ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شِهيداً         « : وقوله تعاىل   

لألمة الوسط ومكاا احملمود بني األمم ، فأهل هذه األمة ، هم مبوقفهم الوسط ، شهادة                
قائمة على الناس مجيعا ، إذ كان سريهم على خط احلياة سريا حيتملـه جهـد األقويـاء                  

إنه سري حيفز مهّة الضعيف ويشحذ عزمه ، على حني أنه ميسك زمام             ... والضعفاء مجيعا   
  .فاسه املبهورةالشارد ، ويرد أن

هو امليزان الذي يضبط األمة الوسـط ،        » ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شِهيداً     « : وقوله تعاىل   
وحيكم قيامها على هذا الطريق السوى ، حيث كان الرسول الكرمي هو املثل األمثل ألمته               

سـط فيهـا ،     ، فهو ىف األمة الوسط شهادة قائمة عليها ، يأخذ بقوله وعمله خـطّ الو              
فيمسك بالضعاف أن يرتلوا عن املستوي اجلامع لألمة الوسط ، ويهتف باملغالني ألّا يتفلتوا              

  .من خط هذه األمة وينقطعوا عنه
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  .والوسط من كل شىء هو مركز االعتدال منه ، ونقطة التوازن فيه
نه ـ ىف  وطبيعى أن فوق الوسط مرتلة أعلى منه ، وأنه ليس غاية الكمال ، ومع هذا ، فإ

جمموعه ـ خري مما فوقه ، ألنه أثبت وأدوم ، وألنه أقرب إىل متناول الناس ، إن مل يكـن   
  .الناس مجيعا ، فاألغلب األعم منهم

إن االعتدال ىف أي شىء وىف كل شىء ، هو مما حيتمله الناس ويقدرون على الوفاء بـه ،                   
ال حتتمله أكثر النفوس ، وال      ويصربون على ما يكرهون منه ، أما ما فوق الوسط فهو أمر             

وال تكون  .. وقد يرتفع اإلنسان إىل أكثر مما حيتمل ، فيختل توازنه ويسقط            .. تصرب عليه   
السالمة والعافية إال حيث االعتدال ، الذي جيد اإلنسان ىف جماله القدرة على التحـرك إىل      

املقام الكـرمي  فوق ، وإىل حتت ، وهو ىف تلك احلركة ـ حبكم الوسط ـ ال خيرج عن   
الالئق به ، حيث يظل ـ بالوضع الذي هو فيه ـ مـشرفا علـى األرض ، مستـشرفا      

  ..إن الوسط ال طعم له ، وال ذاتية لوجوده : وقد يقول بعض القائلني ! للسماء
  .إنه ليس شيئا ، وال ضد شىء.. إنه أشبه باخلط الومهي بني شيئني 

احللو .. األبيض واألسود   .. اخلري والشر   .. بله  إن القسمة ىف األمور ، هى الشيء وما يقا        
  ..اليمني والشمال .. اجلميل والقبيح .. واملر 

  ..أما الوسط الذي يفصل بني هذه املتقابالت فليس إال خطا ومهيا 
إننا ال ننكر أن الوسط ليس هو الكمال كله ، وأن فوق الوسط منازل كـثرية                : ونقول  

بل إن ذلك   .. لناس أن يرتفعوا إليها ، وأن يتنافسوا فيها         للفضل ، وأنه غري حمجور على ا      
  ..مندوب حممود 

  .ولكن هذا شىء ، والتشريع العام شىء آخر
.. التشريع عقد بني صاحب الشريعة وأتباع هذه الشريعة         .. التشريع إلزام ال انفكاك منه      

ولـيس  .. صروا  فهم مطالبون بالوفاء مبا شرع هلم ، وهم ملومون مأخذون بالعقاب إذا ق            
.. إذ لإلنسان أن ميضيه أو يعفى نفسه منـه  .. األمر كذلك فيما كان عن تطوع واختيار   

ألمة ، أو لإلنسانية كلها ـ تقتضى احلكمـة   .. والتشريع حني يكون عاما ! وال لوم عليه
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ىف مجيع األزمان   .. األقوياء والضعفاء   .. فيه أن يكون قائما على معيار يسع الناس مجيعا          
  .واألوطان

لذلك اقتضت رمحة اخلالق بعباده ، ىف دعوم إىل اإلسالم ، الذي أريد له أن يكون دين                 
اإلنسانية ، وخمتتم رساالت السماء ـ اقتضت هذه الرمحة الرامحة أن تكون شريعة هـذا   
الدين مقدرة على قدر ما حيتمل الضعفاء ال األقوياء ، وأن يكون ما ىف األقوياء من قدرة                 

احتمال ما فوق هذا التشريع هو فضل من فضل اللّه عليهم ، يزدادون به كماال فوق                على  
  ١٨٦ ."فإنه ما على احملسنني من سبيل.. الكمال الذي بلغوه بأداء ما كلّفوا 

مادى ال هم له إال احلظـوظ اجلثمانيـة كـاليهود           : كان الناس قبل اإلسالم قسمني      " 
 الروحانية اخلالصة وترك الدنيا ومـا فيهـا مـن           واملشركني ، وقسم حتكمت فيه تقاليده     

  .اللذات اجلسمية ، كالنصارى والصابئة وطوائف من وثىن اهلنود أصحاب الرياضات
فجاء اإلسالم جامعا بني احلقّني حق الروح وحق اجلسم ، وأعطى املسلم مجيع احلقـوق               

ك ، فكمالـه    اإلنسان حيوان ومل  : اإلنسانية ، فاإلنسان جسم وروح ، وإن شئت فقل          
  .بإعطائه احلقني معا

أي لتشهدوا على املاديني الذين فرطـوا يف جنـب اللّـه ،             ) ِلتكُونوا شهداَء علَى الناسِ   (
وحرموا أنفسهم من املزايا الروحية ، وقالوا إن هى إال حياتنا الدنيا            : وأخلدوا إىل اللذات    

 غال يف الدين وختلّى عـن مجيـع         منوت وحنيا وما يهلكنا إال الدهر ، وتشهدوا على من         
اللذات اجلثمانية وعذب جسمه ، وهضم حقوق نفسه ، وحرمها من مجيع ما أعده اللّـه                
هلا ىف هذه احلياة ، فخرجوا ا عن جادة االعتدال ، وجىن على روحـه جبنايتـه علـى                   

  .جسمه
 مجيع  تشهدون على هؤالء وهؤالء وتكونون سباقني لألمم مجيعا باعتدالكم وتوسطكم ىف          

شئونكم ، وذلك هو منتهى الكمال اإلنساىن الذي يعطى كل ذى حق حقـه ، فيـؤدى               
حقوق ربه ، وحقوق نفسه ، وحقوق جسمه ، وحقوق ذوى القرىب وحقـوق النـاس                

  .مجيعا
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إذ هو املثل األعلى ملرتبة الوسط ، فنحن إمنا نستحق هذا           ) ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شِهيداً   (
 اتبعنا سريته وشريعته ، وهو الذي حيكم على من اتبعها ، ومن حـاد عنـها                 الوصف إذا 

وابتدع لنفسه تقاليد أخرى ، واحنرف عن اجلادة وحينئذ يكون الرسول بدينـه وسـريته             
كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت    « : حجة عليه ، بأنه ليس من أمته اليت وصفها اللّه يف كتابه بقوله              

وبذلك خيرج من الوسط ويكون يف أحد       » مرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر      ِللناِس تأْ 
  ١٨٧ ."الطرفني

إا األمة الوسط اليت تشهد على الناس مجيعا ، فتقيم بينهم العدل والقسط وتضع هلـم                " 
              م املوازين والقيم وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي املعتمد وتـزن قـيمهم وتـصورا

ال اليت تتلقى   . هذا حق منها وهذا باطل    : وتقاليدهم وشعارامفتفصل يف أمرها ، وتقول       
وهي شهيدة على الناس ، ويف مقام احلكم العـدل          . من الناس تصوراا وقيمها وموازينها    

وبينما هي تشهد على الناس هكذا ، فإن الرسول هو الذي يشهد عليها فيقرر هلا              .. بينهم  
مها وحيكم على أعماهلا وتقاليدها ويزن ما يصدر عنها ، ويقول فيه الكلمـة              موازينها وقي 

  ..األخرية 
ولتقدر دورهـا   . لتعرفها ، ولتشعر بضخامتها   .. وذا تتحدد حقيقة هذه األمة ووظيفتها       

  ..حق قدره ، وتستعد له استعدادا الئقا 
سن والفضل ، أو مـن      وإا لألمة الوسط بكل معاين الوسط سواء من الوساطة مبعىن احل          

  ..الوسط مبعىن االعتدال والقصد ، أو من الوسط مبعناه املادي احلسي 
ال تغلو يف التجرد الروحـي وال يف االرتكـاس          .. يف التصور واالعتقاد    .. » أُمةً وسطاً «

وتعطـي  . إمنا تتبع الفطرة املمثلة يف روح متلبس جبسد ، أو جسد تتلبس به روح             . املادي
كيان املزدوج الطاقات حقه املتكامل من كل زاد ، وتعمل لترقية احلياة ورفعهـا يف               هلذا ال 

الوقت الذي تعمل فيه على حفظ احلياة وامتدادها ، وتطلق كل نشاط يف عامل األشـواق                
  .وعامل النوازع ، بال تفريط وال إفراط ، يف قصد وتناسق واعتدال
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 ال جتمد على ما علمت وتغلق منافـذ التجربـة           ..يف التفكري والشعور    .. » أُمةً وسطاً «
إمنا تستمسك مبا   .. وال تتبع كذلك كل ناعق ، وتقلد تقليد القردة املضحك           ... واملعرفة  

لديها من تصورات ومناهج وأصول مث تنظر يف كل نتاج للفكر والتجريـب وشـعارها               
  .احلقيقة ضالة املؤمن أىن وجدها أخذها ، يف تثبت ويقني: الدائم 

ال تدع احلياة كلها للمشاعر ، والـضمائر ، وال          .. يف التنظيم والتنسيق    .. » أُمةً وسطاً «
إمنا ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهـذيب ، وتكفـل          . تدعها كذلك للتشريع والتأديب   

نظام اتمع بالتشريع والتأديب وتزاوج بني هذه وتلك ، فال تكـل النـاس إىل سـوط                 
  ..لهم كذلك إىل وحي الوجدان السلطان ، وال تك

  .ولكن مزاج من هذا وذاك
ال تلغي شخصية الفـرد ومقوماتـه ، وال         .. يف االرتباطات والعالقات    .. » أُمةً وسطاً «

تالشي شخصيته يف شخصية اجلماعة أو الدولة وال تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا ال هم له                
ا يؤدي إىل احلركة والنماء وتطلق من النوازع        إمنا تطلق من الدوافع والطاقات م     .. إال ذاته   

  .واخلصائص ما حيقق شخصية الفرد وكيانه
مث تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو ، ومن املنشطات ما يثري رغبة الفـرد يف خدمـة                   
اجلماعة وتقرر من التكاليف والواجبات ما جيعل الفرد خادما للجماعة ، واجلماعة كافلة             

  .ساقللفرد يف تناسق وات
وما تزال هذه األمـة     . يف سرة األرض ، ويف أوسط بقاعها      .. يف املكان   .. » أُمةً وسطاً «

اليت غمر أرضها اإلسالم إىل هذه اللحظة هي األمة اليت تتوسط أقطار األرض بني شـرق                
وغرب ، وجنوب ومشال ، وما تزال مبوقعها هذا تشهد الناس مجيعا ، وتشهد على الناس                

 ما عندها ألهل األرض قاطبة وعن طريقها تعرب مثار الطبيعة ومثـار الـروح               مجيعا وتعطي 
  .والفكر من هنا إىل هناك وتتحكم يف هذه احلركة ماديها ومعنويها على السواء

تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها وحترس عهـد الرشـد           .. يف الزمان   .. » أُمةً وسطاً «
  .العقلي من بعدها
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ض عن البشرية ما علق ا من أوهام وخرافات من عهـد طفولتـها          وتقف يف الوسط تنف   
وتصدها عن الفتنة بالعقل واهلوى وتزاوج بني تراثها الروحي من عهـود الرسـاالت ،               

  .ورصيدها العقلي املستمر يف النماء وتسري ا على الصراط السوي بني هذا وذاك
 وهبه اللّه هلا ، إال أا ختلت عن         وما يعوق هذه األمة اليوم عن أن تأخذ مكاا هذا الذي          

منهج اللّه الذي اختاره هلا ، واختذت هلا مناهج خمتلفة ليست هي اليت اختارها اللّه هلـا ،                  
واللّه يريد هلا أن تصطبغ بصبغته      ! واصطبغت بصيغات شىت ليست صبغة اللّه واحدة منها       

  .وحدها
لتبعة وتبذل التضحية ، فللقيـادة      وأمة تلك وظيفتها ، وذلك دورها ، خليقة بأن حتتمل ا          

تكاليفها ، وللقوامة تبعاا ، وال بد أن تفنت قبل ذلك وتبتلى ، ليتأكـد خلوصـها للّـه          
  ١٨٨ ."وجتردها ، واستعدادها للطاعة املطلقة للقيادة الراشدة

  ـــــــــــــ

                                                 
  )١٣٠ / ١ (-ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨٨



 ٢١٠

  أمته خري األمم
  

 تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عـِن الْمنكَـِر        كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناسِ    { : قال تعاىل   
وتؤِمنونَ ِباللَِّه ولَو َآمن أَهلُ الِْكتاِب لَكَانَ خيرا لَهم ِمنهم الْمؤِمنونَ وأَكْثَرهم الْفَاِسـقُونَ              

  ]١١٠/آل عمران[} ) ١١٠(
    أَن ِمِننيالَى املُؤعاُهللا ت ِبرخـاِدقاً ِبـاِهللا ،              ياناً صونَ ِإميِمنؤي مهوِد ، ألنجٍة ِفي الوأُم ريخ مه

ويظْهر أثَره ِفي نفُوِسِهم ، فَينِزعهم عِن الشر ، ويصِرفُهم إلَى اخلَيِر ، فَيأْمرونَ ِبـاملَعروِف                
  .عِن املُنكَراِت وما حرم اُهللا ِمن الظُّلِْم والبغي واَألعماِل الصاِلحِة ، وينهونَ 

ولَو آمن أهلُ الِكتاِب ِإمياناً صِحيحاً يستويل علَى النفُوِس ، ويمِلك أَِزمِة القُلُوِب فَيكُـونُ               
       تونَ أَنِمنؤا تِة ، كَمنالَِق احلَساَألخاِئِل والفَض ردصراً        ميخ ونَ ، لَكَانَ ذَِلكِلمها املُسأَي ، م

وبـين  . لَهم ِمما يدعونه ِمن ِإمياٍن الَ يزع النفُوس عِن الشروِر ، وال يبِعدها عِن الرذَاِئِل                
      لَِكنو ، اِنِهمونَ ِفي إميِلصخونَ مِمنؤةٌ ماعماِب جِل الِكتأه  ، ِديـِنِهم نفَاِسقُونَ ع مهأكْثَر 

  ١٨٩ .متمردونَ ِفي الكُفِْر 
مما يكبت الضالني من أهل الكتاب ـ وخاصة اليهود ـ أن يروا نعمة من نعـم اللّـه     " 

تلبس أهل اإلسالم ، وخاصة إذا كانت تلك النعمة بني أطواء آية من آيات اللّه ، املرتلـة                  
 يعلمون أن ذلك حق ال ريب فيه ، وأن تلك النعمة إن مل تكن قد                على رسول اللّه ، ألم    

  ..أتت فهى آتية ال ريب فيها ، وهذا مما يضاعف حسرم ، وميأل قلوم غيظا وكمدا 
بالتهليل والتكـبري ،    » كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس      « : وإذ تلقّى املسلمون قوله تعاىل      

على اللّه أنّ من عليهم ذا الفضل ، فرفع قدرهم بني األمم ، وأعلـى               وبالثناء املستطاب   
شأم ىف العاملني ـ فإن أهل الكتاب ـ وخاصة اليهود ـ قد صـعقوا هلـذه اآليـة ،       
ودارت رءوسهم ا ، وزلزلت أقدامهم منها ، وأيقنوا أم لن يلحقوا باملسلمني ، ولـن                

وىف التعـبري   » كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللنـاِس       «  : وىف قوله تعاىل  ! يقوموا هلم أبد الدهر   
ما يشري إىل أن هذا احلكم الذي حكم به اللّه على هذه األمـة ،               » كنتم  « بلفظ املاضي   

                                                 
  )٤٠٣ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ١٨٩
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بأا خري أمة أخرجت للناس ـ ليس حمدودا بزمن من أزماا ، وال خمصوصا حبال مـن   
شمل األمة اإلسالمية كلها ، ىف كـل أزماـا ،           وإمنا هو حكم عام مطلق ، ي      .. أحواهلا  

إنه حكم لألمة   .. وىف مجيع أحواهلا ، من عهد النبوة إىل أن يرث اللّه األرض ومن عليها               
وإن تلقته ىف أول وجودهـا ، وىف سـاعة          . اإلسالمية ىف ماضيها وحاضرها ، ومستقبلها     

هذا هو حكم اللّه فيما أحاط به علمـه ،  ! » ِس كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللنا « .. مولدها  
  !.وفيما قدره لكل أمة من أجل ، ومن رزق

تنويه آخر بشأن هذه األمة ، وأا هى املولود الكامـل ،            » أُخِرجت  « : وىف قوله تعاىل    
  !.ولن تلد مثله أبد الدهر.. الذي متخضت عنه اإلنسانية كلها 

تنويه ثالث بتلك األمة ، فإا مل خترج من الناس          »  ِللناِس   أُخِرجت« : وىف قوله سبحانه    
وكأا ذا من معدن غري معدن الناس ، ومن عامل غري عامل            » أُخِرجت ِللناِس   « ، ولكنها   

مـن  .. الناس ، جاءم هكذا من عامل الغيب ، وأخرجت هلم من حيـث ال يتوقعـون                 
، فقـادت ركـب اإلنـسانية ،        ! ق ىف اجلهالة  صحراء جمدبة قفر ، ومن جمتمع أمى غار       

  .وحررا من قيود العبودية والظلم
  ..هذا هو مكاننا ـ أمة اإلسالم ـ الذي ندبنا اللّه له ، وأحلّنا فيه ، وأقامنا عليه 

وإننا ـ أمة اإلسالم ـ   .. وإنه لن يزحزحنا عن هذا املقام زمان ، ولن حيتله مكاننا أحد 
  !. أسوأ وجود لنا ـ خري أمة أخرجت للناسعلى أي حال كنا ، وىف

وإن ميزاننا مهما خف ىف هذه احلياة فهو أثقل من ميزان أية أمة ، وإن بدا ىف ظاهرها أا                   
  !.أقوى قوة ، أو أكثر ماال ، وأعز نفرا

وإال كنا مكذبني بآياته ، منكرين      .. ذلك ما ينبغى أن نؤمن به إميانا راسخا كإمياننا باللّه           
قيمته .. إننا ـ أمة اإلسالم ـ أشبه بالذهب ، بني املعادن األخرى   ! و منتكرين لكتابه، أ

إنه الذهب على أي    .. دائما فيه ، حىت ولو عال بريقه التراب ، وغبر وجهه دخان الزمن              
  .حال

مث ليكن منا ما يقابل هـذا    .. فليكن ذلك شعورنا بأنفسنا ، وإمياننا مبكانتنا ىف هذه احلياة           
لشعور ، وذلك اإلميان ، من جد ، ومن حتصيل لكل معاىن اإلنسانية الكرمية ، ومثلـها                 ا
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الرفيعة ، فذلك هو الذي حيقق كل معاىن اخلريية فينا ، ويعرض للناس وللحيـاة أكمـل                 
  ..الكمال منا 

ومع هذا ، فإنه لن يرتع عنا هذا الفضل الذي فضل اللّه به على هذه األمة ما يلم بنا مـن             
فتلك كلها عـوارض ال     .. عف أو يعرض لنا من فتور ، أو يقع ىف حميطنا من احنراف              ض

« فنحن ـ على أية حال نكون عليهـا ـ    .. متس الصميم منا ، وال تنقض حكم اللّه لنا 
  .»خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس 

  .»تار شعب اللّه املخ« ولسنا ذا ندعى ما يدعيه اليهود ألنفسهم من أم 
واليهود رموا بغـضب اللّـه      .. حنن تلقّينا كرامة اللّه وفضله      .فنحن شىء ، واليهود شىء    

  !! ولعنته
ذلك أن اللّه سبحانه ، أفاض على اليهود من أفضاله ، ومنحهم من نعمه ما مل مينحه أحدا                  

من قتلـوا   فلما مكروا بآيات اللّه ، وعصوا رسله ، وقتلوا          . امتحانا وابتالء .. من العاملني   
من أنبيائه ، وأعنتوا من أعنتوا منهم ـ أخذهم اللّه بالبأساء والضراء ، وساق إليهم نقمه  

فَِبمـا  « : ، ومشلهم بسخطه ، وصب عليهم لعنته ـ وىف هذا يقول اللّه تعـاىل فـيهم    
كَِلم عن مواِضِعِه ونسوا حظا ِمما      نقِْضِهم ِميثاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قاِسيةً يحرفُونَ الْ       

  ).املائدة : ١٣(» ذُكِّروا ِبِه 
« : أما حنن ـ أمة اإلسالم ـ فقد فضل علينا ذا الفضل ، وجعله حكما قائما فينا أبدا   

  .ولن ينقض أبدا هذا احلكم الذي محلته كلمات اللّه» كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس 
بيان للـصفات   » تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَِّه        « : وقوله تعاىل   

فمن رسالة هذه األمـة     » خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس     « اليت استحق ا املسلمون أن يكونوا       
ا ، بل جتعل منه نـصيبا تـرب بـه           أال حتتجز اخلري لنفسها ، وال تستأثر به حني يقع ليده          

  .اإلنسانية كلها ، وتشرك الناس مجيعا معها ، فيه
فإذا أصاب املسلم ماال ، جعل فيه للفقراء واملـساكني          .. ذلك شأا ىف كل خري تصيبه       

                  نصيبا ، وآتى منه ذوى القرىب واليتامى ، وأنفق منه ىف سبيل اللّه ، وىف إعالء كلمة احلق
دى من اللّه ، وعرف طريقا إىل احلق ، مل جيد لذلك مساغا إال إذا وجه                وإذا أصاب ه  .. 
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الناس إليه ، ودلّهم عليه ، ولو احتمل ىف سبيل ذلك الضر واألذى ، وعرض نفسه للتلف                 
واهلالك ، شأن الطبيب الذي يرى وباء يفتك بالناس ، ويذروهم كما تذرو الرياح اهلشيم               

فسه ، ويدخل ىف معركة مع هذا الوباء ، غري حاسب إنه ـ واحلال كذلك ـ ينسى ن  .. 
هكذا هو موقف األمـة     ! حسابا ملا قد يقع له من سوء ، ولو كان ىف ذلك ذهاب نفسه             

اإلسالمية من اخلري الذي ساقه اللّه إليها ، على يد الرسول الكرمي ، مما تلقّى من بركـات                  
كما جاءكم رسول اللّـه     » نهونَ عِن الْمنكَِر    تأْمرونَ ِبالْمعروِف وت  « . السماء ، ورمحاا  

هو الَِّذي بعثَ ِفـي     « وىف هذا يقول اللّه تعاىل      .. يأمركم باملعروف وينهاكم عن املنكر      
  .»الْأُميني رسولًا ِمنهم يتلُوا علَيِهم آياِتِه 

قـدم األمـر    » ونَ عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَِّه      تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنه  « : وىف قوله تعاىل    
باملعروف والنهى عن املنكر على اإلميان باللّه ، الذي هو مقدم على كل عمـل طيـب ،              

  ..حيث ال يطيب العمل ، وال يقبل ، إال مع اإلميان 
  فكيف يؤخر اإلميان هنا ، عن األمر باملعروف والنهى عن املنكر ؟

  :ن هذا من وجهني واجلواب ع
أن اللّه سبحانه وتعاىل إذ وصف هذه األمة هذا الوصف الكرمي ، وحكم هلا هـذا                : أوال  

احلكم القاطع الالزم ، مل يصفها هذا الوصف ومل يعطها هذا احلكم إال وهى على اإلميان                
فهى ليست مطلق أمة ، وإمنا هى أمة مـسلمة ،           .. ، جمتمعة هى عليه ومشتمال هو عليها        

لك األمة اليت كانت استجابة من اللّه لدعوة إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم ، إذ يقوالن               ت
» ربنا واجعلْنا مسِلميِن لَك وِمن ذُريِتنا أُمةً مـسِلمةً لَـك            « : كما حكاه القرآن عنهما     

  ).البقرة : ١٣٨(
وصف هذه األمة بأا مؤمنة باللّه ـ إذ كـان   ذكر اإلميان باللّه هنا مل تكن داعيته : ثانيا 

إمياا باللّه ، معروفا مقدرا من قبل ، وإمنا داعية ذكره ىف القرآن أنه إميان على صفة غـري                   
  !.ما عليه إميان املؤمنني من أهل الكتاب

واإلميان باللّه الذي عليه األمة اإلسالمية ، هو إميان برىء من كل شـائبة مـن شـوائب     
إنه إميان مصفّى ، يرى فيه املـؤمن        .. وخلص من كل نزغة من نزغات الشك        الشرك ،   
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وجه احلق واضحا مشرقا ، إذ ال يتكلف له املؤمن جهدا ىف الوصول إليـه ، وال تنقطـع             
إنه .. أنفاسه ىف الدوران حوله ، ألنه قريب ، قريب ، يراه العامة والفالسفة على السواء                

شريك له ، له امللك ، وله احلمد ، حيىي ومييت ، وهو علـى               ال إله إال اللّه وحده ال       « : 
    ٍء قَِديريالعاملني ، وهو ما يقوم به وعليه إميان املسلمني             » كُلِّ ش بـال  .. ذلكم اللّه رب

إميان يطمئن إليه قلب الراعى بني غنمـه ،  .. فلسفه ، وال كهنة ، وال أحبار ، وال رهبان   
كما يطمئن إليه قلب العامل ىف معمله ، والفيلـسوف ىف حمـراب             والزارع وراء حمراثه ،     

  .ال تكد ذهنا ، وال تشتت خاطرا ، وال تزعج وجدانا.. إميان بديهة ! فلسفته
إنه إميان مرهق معقّد ، مركّب على قضايا        .. وليس كذلك إميان املؤمنني من أهل الكتاب        

طيات مما وراء الطبيعة ، اليت تـدور ـا          من املقوالت الفلسفية واملنطقية ، املبنية على مع       
فإذا آمن مؤمنهم باللّه كان بينه وبني اللّـه         .. رءوس العامة ، وتضطرب هلا عقول العلماء        

حجب كثيفة من هذه املقوالت ، اليت ال يستطيع أن يرى اللّه من خالهلا إلّا حماطا بضباب                 
وإميان أهل الكتاب باللّه إميان     .. ميان  فإميان املسلمني باللّه ، إ    !! كثري من الشك واالرتياب   

ومن هنا كان ذكر إميان املـسلمني ىف هـذا    .. وبني اإلميانني بعد بعيد ، وبون شاسع        .. 
املقام تنويها ذا اإلميان ، وعزال له عن إميان املؤمنني من أهل الكتاب ، ذلـك اإلميـان                  

ولَو آمن أَهلُ الِْكتاِب    « : عاىل  املشوب غري اخلالص من العلل واآلفات ، وهلذا جاء قوله ت          
    مراً لَهيونَ ِباللَِّه    : قوله تعاىل   « جاء بعد   » لَكانَ خِمنؤت داعيا أهل الكتاب أن يؤمنوا     » و

فَـِإنْ آمنـوا    « : وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل       .. إميانا مصححا جمددا ، كإميان املسلمني       
  .»قَِد اهتدوا وِإنْ تولَّوا فَِإنما هم ِفي ِشقاٍق ِبِمثِْل ما آمنتم ِبِه فَ

« : فقال تعـاىل    .. وقد كشف القرآن الكرمي عن حقيقة اإلميان الذي عليه أهل الكتاب            
أي ) البقـرة  : ١٣(» وِإذا ِقيلَ لَهم آِمنوا كَما آمن الناس قالُوا أَنؤِمن كَما آمن السفَهاُء             

ذا دعوا إىل اإلميان باللّه إميانا بعيدا عن املماحكات والسفسطات ، وعـن األلغـاز               أم إ 
والطالسم ، اليت تعمى على الناس السبيل إىل الطريق املستقيم ـ إذا دعوا أن آمنوا كمـا   
آمن الناس ، إميانا مسحا سهال واضحا ـ أبوا وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء من اجلهلـة   

  والعامة ؟



 ٢١٥

  كيف يهتدى أحد إىل اللّه من هذا الطريق القريب ؟: وا ىف أنفسهم وقال
إنّ اللّه بعبد بعيد ، متستر ىف حجب جالله وائه ، فال تناله األبصار ، وال تدركه العقول                  
، وإنه ال بد ـ واألمر كذلك ـ من دراسات وفلسفات ، وحبوث مضنية مرهقة ، حىت   

هكذا زين هلم سوء    ! ن بأذيال هذه احلقيقة الكربى    ميسك الدارسون ، والفالسفة والباحثو    
  .عملهم فرأوه حسنا

وِمن الناِس من يقُولُ آمنا ِباللَّـِه       « : وقال تعاىل أيضا مشريا إىل أهل الكتاب وإىل إميام          
      ِمِننيؤِبم مما هِم الْآِخِر ووِبالْيط بالضالل  إنه إميان مشوب بالشك ، وخمتل     ) البقرة : ٨(» و

  .فال يعد ، وال حيسب ىف اإلميان الصحيح حبال أبدا.. 
إشارة إىل أن قلّة قليلة من هؤالء       » ِمنهم الْمؤِمنونَ وأَكْثَرهم الْفاِسقُونَ     « : وىف قوله تعاىل    

املؤمنني من أهل الكتاب قام إميام على التسليم ،ومل يقم على الوسـاوس واهلـواجس ،            
أما الكثرة الكـثرية    ..  متاهات ال يهتدى السالك فيها إىل سواء السبيل أبدا           والضرب ىف 

أي هم مؤمنون ولكنهم ىف     » وأَكْثَرهم الْفاِسقُونَ   « : من أهل الكتاب فهم كما قال اللّه        
  ١٩٠ ."أي خارجون على اإلميان» فاسقون « الوقت نفسه 

 باملعروف ، وتنهون عـن املنكـر ،         أي أنتم خري أمة ىف الوجود اآلن ، ألنكم تأمرون         " 
وتؤمنون إميانا صادقا يظهر أثره ىف نفوسكم ، فيزعكم عن الشر ، ويصرفكم إىل اخلـري ،       
وغريكم من األمم قد غلب عليهم الشر والفساد ، فال يأمرون مبعروف ، وال ينهون عـن         

  .منكر ، وال يؤمنون إميانا صحيحا
أوال ، وهم النيب صلى اللّـه عليـه وسـلم           وهذا الوصف يصدق على الذين خوطبوا به        

وأصحابه الذين كانوا معه وقت الترتيل ، فهم الذين كانوا أعداء ، فألف بـني قلـوم ،    
واعتصموا حببل اللّه مجيعا ، وكانوا يأمرون باملعروف ، وينهون عن املنكر ، وال خيـاف                

م ومشاعرهم ، فكانوا    ضعيفهم قويهم ، وال يهاب صغريهم كبريهم ، وملك اإلميان قلو          
  .مسخرين ألغراضه ىف مجيع أحواهلم

                                                 
  )٥٤٦ / ٢ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٩٠



 ٢١٦

ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين آمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه ثُم لَـم         « وهذا اإلميان هو الذي قال اللّه ىف أهله         
          مه ِبيِل اللَِّه أُولِئكِفي س فُِسِهمأَنو واِلِهموا ِبأَمدجاهوا وتابراِدقُونَ  يوقال فيهم أيضا   » الص

ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين ِإذا ذُِكر اللَّه وِجلَت قُلُوبهم وِإذا تِليت علَيِهم آياته زادتهم ِإميانـاً               « 
  .» وعلى ربِهم يتوكَّلُونَ 

هى عن املنكـر ، ومـا       وما فتئت هذه األمة خري األمم حىت تركت األمر باملعروف والن          
  .تركتهما إال باستبداد امللوك واألمراء من بىن أمية ومن حذا حذوهم

: وأول من اجترأ منهم على إعالن هذه املعصية عبد امللك بن مروان حني قال على املنرب                 
من قال ىل اتق اللّه ضربت عنقه وما زال الشر يزداد ، واألمر يتفاقم حىت سـلبت هـذه                   

ا من مزية ىف دينها ودنياها بعد اإلميان ، وهى األمر باملعروف والنهى عن              األمة أفضل ماهل  
ومما سلف تعلم أن األمر باملعروف والنهى عن املنكر هو سبب الفـضيلة ، كمـا             . املنكر
  .حممد كرمي ، يطعم الناس ويكسوهم ، ويعىن بشئوم:تقول 

فيها على الوجه الذي هلـذه      وهذه الصفات وإن شاركتها فيها سائر األمم ، فهى مل تكن            
األمة ، فاألمر باملعروف كان فيها على آكد وجوهه ، وهو القتال إذا دعت إليه احلاجة ،                 
وقد حيصل بالقلب واللسان ، ولكن أقواه ما كان بالقتال ألنه إلقـاء للـنفس ىف خطـر                

  .اهلالك
نكرات الكفر باللّه ،    وأعظم املعروفات الدين احلق ، واإلميان بالتوحيد والنبوة ، وأنكر امل          

ومن كان فرض اجلهاد ىف الدين حيمل اإلنسان أعظم املضار إليصال غريه إىل أعظم املنافع               
، وختليصه من أعظم الشرور ، هلذا كان عبادة من العبادات ، بل كان أجلّها وأعظمها ،                 

  .وهو ىف ديننا أقوى منه ىف سائر األديان
مة على سائر األمم ، وهذا ما عناه ابـن عبـاس            ال جرم كان ذلك موجبا لفضل هذه األ       

بقوله ىف تفسري هذه اآلية أي تأمروم أن يشهدوا أن ال إله إال اللّه ، ويقروا مبا أنزل اللّه                   
  .، وتقاتلوم عليه ، وال إله إال اللّه أعظم املعروف ، والتكذيب أنكر املنكرات



 ٢١٧

إال إذا حافظت على هذه األصول الثالثة ،         إن هذه اخلريية ال تثبت هلذه األمة         -واخلالصة  
فإذا تركتها مل تكن هلا هذه املزية ، ومن مث أكد األمر ذه الفريضة ىف آيات هذه السورة                  

  .مبا مل يعرف له نظري ىف الكتب السابقة
وقدم األمر باملعروف والنهى عن املنكر على اإلميان باللّه ىف الذكر ، مع أن اإلميان مقـدم                 

لطاعات ، ألما سياج اإلميان وحفاظه ، فكان تقدميهما ىف الـذكر موافقـا              على كل ا  
  .للمعهود عند الناس ىف جعل سياج كل شىء مقدما عليه

)      مراً لَهيلُ الِْكتاِب لَكانَ خأَه نآم لَوأي ولو آمنوا إميانا صحيحا يستوىل على النفوس        ) و
 لكان  -واألخالق احلسنة ، كما تؤمنون      ، وميلك أزمة القلوب ، فيكون مصدر الفضائل         

ذلك خريا هلم مما يدعونه من إميان ال يزع النفوس عن الشرور ، وال يبعدها عن الرذائل ،                  
إذ هو مل يؤت مثرات اإلميان الصحيح الذي حيبه اللّه ورسوله ، وال كان أثرا مـن آثـاره              

  .األمر باملعروف وال النهى عن املنكر
ان املنفي عنهم إميان خاص له تلك اآلثار اليت تقدمت ، ال اإلميان الذي              وذا تعلم أن اإلمي   

يدعيه كل من له دين وكتاب ، كما أنه إمنا نفاه عن أكثر أفراد األمة ، وأم هم الـذين                    
 -فسقوا وخرجوا عن حقيقة الدين ، ومل يبق عندهم إال بعض الرسوم والتقاليد الظاهرة               

  :مة ذات دين مساوى من هذا اإلميان ، ومن مثّ قال ال عن مجيعها ، إذ ال ختلو أ
أي منهم املؤمنون املخلصون ىف عقائدهم وأعماهلم       ) ِمنهم الْمؤِمنونَ وأَكْثَرهم الْفاِسقُونَ   (

كعبد اللّه بن سالم ورهطه من اليهود ، والنجاشي ورهطه من النـصارى ، وأكثـرهم                
  .فاسقون عن دينهم متمردون ىف الكفر

  .ما من دين إال يوجد فيه الغالون واملعتدلون واملفرطون املائلون إىل الفسوق والعصيانو
ويكثر االستمساك بالدين ىف أوائل ظهوره ، كما يكثر الفسق بعد طول األمد عليه ، كما                

ا نزلَ ِمن الْحـق ، وال       أَلَم يأِْن ِللَِّذين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم ِلِذكِْر اللَِّه وم         « : قال تعاىل   
           مهِمـن كَـِثريو مهقُلُوب تفَقَس ، دالْأَم ِهملَيلُ فَطالَ عقَب ِمن وا الِْكتابأُوت وا كَالَِّذينكُوني

ومل حيكم الدين على أمة حكما عاما بالفسق والضالل ، بل تارة يعرب بالكثري              .» فاِسقُونَ  



 ٢١٨

وقولـه ىف النـصارى     » فَال يؤِمنونَ ِإلَّا قَِليلًا     « ه ىف بىن إسرائيل     ، وأخرى باألكثر كقول   
  .» ِمنهم أُمةٌ مقْتِصدةٌ وكَِثري ِمنهم ساَء ما يعملُونَ « واليهود 

وعلى اجلملة فالقرآن إذا عرض لوصف األمم وبيان عقائدها وأخالقها ، وزن ذلك مبيزان              
يقة جمردة عن كل مغاالة أو مبالغة مبا مل يعهد مثله ىف كتـاب              دقيق يتحرى فيه ذكر احلق    

فلو تصفحنا األحكام اليت حكم ا على أهل الكتاب ، وعرضناها على علمـائهم              . آخر
  ١٩١ ."إا احلق الصراح: وفال سفتهم ومؤرخيهم لقالوا 

 هـذه   ..فأما وظيفة اجلماعة املسلمة اليت تقوم على هاتني الركيزتني لكي تنـهض ـا               
الوظيفة الضرورية إلقامة منهج اللّه يف األرض ، ولتغليب احلق على الباطل ، واملعـروف               

هذه الوظيفة اليت من أجلها أنشئت اجلماعة املسلمة بيد         .. على املنكر ، واخلري على الشر       
مةٌ يدعونَ  ولْتكُن ِمنكُم أُ  «:فهي اليت تقررها اآلية التالية      .. اللّه وعلى عينه ، ووفق منهجه       

  ..» ِإلَى الْخيِر ، ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر ، وأُولِئك هم الْمفِْلحونَ
ال بد من سلطة يف     . فال بد من مجاعة تدعو إىل اخلري ، وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر            

والذي يقرر أنه ال بد من سلطة       .  املنكر األرض تدعو إىل اخلري وتأمر باملعروف وتنهى عن       
  .هو مدلول النص القرآين ذاته

. عن املنكر » ي«وهناك  . باملعروف» أمر«ولكن هناك كذلك    . إىل اخلري » دعوة«فهناك  
ال يقوم مـا إال ذو      » األمر والنهي «وإذا أمكن أن يقوم بالدعوة غري ذي سلطان ، فإن           

  ..سلطان 
سلطة تقوم علـى    .. إنه ال بد من سلطة تأمر وتنهى        .. سألة  هذا هو تصور اإلسالم للم    

سلطة تتجمع وحداا وترتبط حببـل اللّـه وحبـل          .. الدعوة إىل اخلري والنهي عن الشر       
سلطة تقوم على هاتني الركيزتني جمتمعتني لتحقيق منهج اللّه يف حيـاة            .. األخوة يف اللّه    

ىل اخلري يعرف منها النـاس حقيقـة هـذا        إ» دعوة«وحتقيق هذا املنهج يقتضي     .. البشر  
: واللّه يقول   .. فتطاع  .. عن املنكر   » وتنهى«باملعروف  » تأمر«ويقتضي سلطة   . املنهج

فمنهج اللّه يف األرض ليس جمرد وعـظ        .. » وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإلَّا ِليطاع ِبِإذِْن اللَّهِ       «

                                                 
  )٢٩ / ٤ (-تفسري الشيخ املراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٩١



 ٢١٩

فهو القيام بسلطة األمر والنهي ، على حتقيق        أما الشطر اآلخر    . فهذا شطر . وإرشاد وبيان 
املعروف ونفي املنكر من احلياة البشرية ، وصيانة تقاليد اجلماعة اخلرية من أن يعبث ـا                
كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة ، وضمانة هذه التقاليد الصاحلة من أن                

! عـروف والـصواب   يقول فيها كل امرئ برأيه وبتصوره ، زاعما أن هذا هو اخلري وامل            
 تكليف ليس بـاهلني وال  - من مث  -والدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر         

باليسري ، إذا نظرنا إىل طبيعته ، وإىل اصطدامه بشهوات الناس ونزوام ، ومصاحل بعضهم               
  .ومنافعهم ، وغرور بعضهم وكربيائهم

وفـيهم  .  وفيهم اهلابط الذي يكره الصعود     .وفيهم احلاكم املتسلط  . وفيهم اجلبار الغاشم  
وفيهم الظامل الذي يكره    . وفيهم املنحل الذي يكره اجلد    . املسترخي الذي يكره االشتداد   

  ..وفيهم املنحرف الذي يكره االستقامة . العدل
وال تفلح األمة ، وال تفلح البشرية       . وفيهم وفيهم ممن ينكرون املعروف ، ويعرفون املنكر       

وهذا ما يقتضي   .. سود اخلري ، وإال أن يكون املعروف معروفا ، واملنكر منكرا            ، إال أن ي   
  ..سلطة للخري وللمعروف تأمر وتنهى 

  ..وتطاع 
. اإلميان باللّه واألخـوة يف اللّـه      : ومن مث فال بد من مجاعة تتالقى على هاتني الركيزتني           

 بقوة احلب واأللفة ، وكلتامها      لتقوم على هذا األمر العسري الشاق بقوة اإلميان والتقوى مث         
ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي ناطه اللّه باجلماعة املسلمة ، وكلفهـا بـه هـذا                 

وأُولِئـك هـم    «: فقال عن الذين ينهضون به      . وجعل القيام به شريطة الفالح    . التكليف
  ..» الْمفِْلحونَ

فهذه اجلماعة هي الوسـط     . ذاتهإن قيام هذه اجلماعة ضرورة من ضرورات املنهج اإلهلي          
هو الوسط اخلري املتكافل املتعاون     . الذي يتنفس فيه هذا املنهج ويتحقق يف صورته الواقعية        

واملنكر فيه هـو الـشر      . املعروف فيه هو اخلري والفضيلة واحلق والعدل      . على دعوة اخلري  
ضيلة فيه أقل تكاليف    والف. عمل اخلري فيه أيسر من عمل الشر      .. والرذيلة والباطل والظلم    

  ..والعدل فيه أنفع من الظلم . واحلق فيه أقوى من الباطل. من الرذيلة
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ومن هنـا   .. وصانع الشر فيه جيد مقاومة وخذالنا       . فاعل اخلري فيه جيد على اخلري أعوانا      
إنه البيئة اليت ينمو فيها اخلري واحلق بال كبري جهد ، ألن كل ما حوله               ..قيمة هذا التجمع    

واليت ال ينمو فيها الشر والباطل إال بعسر ومشقة ، ألن كل مـا              . ل من حوله يعاونه   وك
  .حوله يعارضه ويقاومه

والتصور اإلسالمي عن الوجود واحلياة والقيم واألعمال واألحداث واألشياء واألشخاص          
فال بـد إذن مـن      . خيتلف يف هذا كله عن التصورات اجلاهلية اختالفا جوهريا أصيال         .. 

ال بد له من وسط غـري الوسـط         .  خاص يعيش فيه هذا التصور بكل قيمه اخلاصة        وسط
  .اجلاهلي ، ومن بيئة غري البيئة اجلاهلية

هذا الوسط اخلاص يعيش بالتصور اإلسالمي ويعيش له فيحيا فيه هذا التصور ، ويتـنفس               
ؤخر هذا النمو   أنفاسه الطبيعية يف طالقة وحرية ، وينمو منوه الذايت بال عوائق من داخله ت             

وحني توجد هذه العوائق تقابلها الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن            . أو تقاومه 
وحني توجد القوة الغامشة اليت تصد عن سبيل اللّه جتد من يدافعها دون منهج اللّه               . املنكر

  .يف احلياة
اإلميان باللّـه   . واألخوةهذا الوسط يتمثل يف اجلماعة املسلمة القائمة على ركيزيت اإلميان           

كي يتوحد تصورها للوجود واحلياة والقيم واألعمال واألحداث واألشياء واألشخاص ،           
وترجع إىل ميزان واحد تقوم به كل ما يعرض هلا يف احلياة ، وتتحاكم إىل شريعة واحدة                 

..  األرض   من عند اللّه ، وتتجه بوالئها كله إىل القيادة القائمة على حتقيق منهج اللّـه يف               
كي يقوم كياا على احلب والتكافل اللذين ختتفي يف ظالهلما مـشاعر            . واألخوة يف اللّه  

اإليثار املنطلق يف يـسر ، املنـدفع يف حـرارة ،            . األثرة ، وتتضاعف ما مشاعر اإليثار     
  .املطمئن الواثق املرتاح

على اإلميان  .. الركيزتني   على هاتني    - يف املدينة    -وهكذا قامت اجلماعة املسلمة األوىل      
 ومتثّل صفاته يف الـضمائر وتقـواه      - سبحانه   -ذلك اإلميان املنبثق من معرفة اللّه       : باللّه  

. وعلى احلب . ومراقبته ، واليقظة واحلساسية إىل حد غري معهود إال يف الندرة من األحوال            
  .الود العذب اجلميل ، والتكافل. احلب الفياض الرائق ، والود
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وبلغت تلك اجلماعة يف ذلك كله مبلغا ، لوال أنه وقع ، لعد من              .. افل اجلاد العميق    التك
وقصة املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار قصة من عامل احلقيقة ، ولكنها يف            ! أحالم احلاملني 

ولكنها يف طبيعتها من    . وهي قصة وقعت يف هذه األرض     ! طبيعتها أقرب إىل الرؤى احلاملة    
  ١٩٢ !اجلنانعامل اخللد و

وهو يكاد يـشي    . املبين لغري الفاعل ، تعبري يلفت النظر      » أُخِرجت«إن التعبري بكلمة    "  
باليد املدبرة اللطيفة ، خترج هذه األمة إخراجا وتدفعها إىل الظهور دفعا مـن ظلمـات                

إا كلمة تـصور    .. الغيب ، ومن وراء الستار السرمدي الذي ال يعلم ما وراءه إال اللّه              
أمـة ذات   . حركة خترج على مسرح الوجود أمـة      . حركة خفية املسرى ، لطيفة الدبيب     

  ..» كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس«: هلا مقام خاص ، وهلا حساب خاص . دور خاص
وهذا ما ينبغي أن تدركه األمة املسلمة لتعرف حقيقتها وقيمتها ، وتعرف أا أخرجـت               

واللّه يريد أن تكـون القيـادة       . تكون هلا القيادة ، مبا أا هي خري أمة        لتكون طليعة ، ول   
. ومن مث ال ينبغي هلا أن تتلقى من غريها من أمم اجلاهليـة       . للخري ال للشر يف هذه األرض     

ما تعطيه  . وأن يكون لديها دائما ما تعطيه     . إمنا ينبغي دائما أن تعطي هذه األمم مما لديها        
، والتصور الصحيح ، والنظام الصحيح ، واخللق الصحيح ، واملعرفة           من االعتقاد الصحيح    

هذا واجبها الذي حيتمه عليها مكاا ، وحتتمه عليها غاية          .. الصحيحة ، والعلم الصحيح     
  .وجودها

وهلذا املركز تبعاته ، فهو ال      . واجبها أن تكون يف الطليعة دائما ، ويف مركز القيادة دائما          
وهي بتصورها االعتقـادي ،     .. سلم هلا به إال أن تكون هي أهال له          يؤخذ ادعاء ، وال ي    

 -فيبقى عليها أن تكون بتقدمها العلمي ، وبعمارا لألرض          . وبنظامها االجتماعي أهل له   
ومن هذا يتبني أن املنهج الذي تقوم عليه هذه األمة          ..  أهال له كذلك     -قياما حبق اخلالفة    

لو أا تتبعه وتلتزم به ، وتدرك       .. ا إىل السبق يف كل جمال       يطالبها بالشيء الكثري ويدفعه   
  .مقتضياته وتكاليفه

                                                 
  )٤٤٤ / ١ (- ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع - ١٩٢
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وأن .. ويف أول مقتضيات هذا املكان ، أن تقوم على صيانة احلياة من الـشر والفـساد                 
تكون هلا القوة اليت متكنها من األمر باملعروف والنهي عن املنكر فهي خري أمة أخرجـت                

 تعاىل اللّه عن ذلـك كلـه        - حماباة ، وال عن مصادفة أو جزاف         ال عن جماملة أو   . للناس
:  وليس توزيع االختصاصات والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولـون            -علوا كبريا   

»   هاؤأَِحبناُء اللَِّه وأَب نحإمنا هو العمل اإلجيايب حلفظ احلياة البشرية من املنكر ،          ! كال.. » ن
تأْمرونَ ِبـالْمعروِف   «:  مع اإلميان الذي حيدد املعروف واملنكر        وإقامتها على املعروف ،   

فهو النهوض بتكاليف األمة اخلرية ، بكل مـا وراء          ..» وتنهونَ عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَّهِ    
إنـه التعـرض للـشر      .. هذه التكاليف من متاعب ، وبكل ما يف طريقها من أشـواك             

وكل هذا متعب شاق ، ولكنه      .. ري وصيانة اتمع من عوامل الفساد       والتحريض على اخل  
كذلك ضروري إلقامة اتمع الصاحل وصيانته ولتحقيق الصورة اليت حيب اللّه أن تكـون              

  ..عليها احلياة 
وال بد من اإلميان باللّه ليوضع امليزان الصحيح للقيم ، والتعريف الـصحيح للمعـروف               

فقد يعم الفساد حىت تضطرب املـوازين       . اجلماعة وحده ال يكفي   فإن اصطالح   . واملنكر
وال بد من الرجوع إىل تصور ثابت للخـري وللـشر ، وللفـضيلة والرذيلـة ،                 . وختتل

  .يستند إىل قاعدة أخرى غري اصطالح الناس يف جيل من األجيال. وللمعروف واملنكر
ولإلنـسان وغايـة    . ته خبالقه وهذا ما حيققه اإلميان ، بإقامة تصور صحيح للوجود وعالق         

. ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد األخالقية      .. وجوده ومركزه احلقيقي يف هذا الكون       
  . ومن الباعث على إرضاء اللّه وتوقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد

 عن املنكر   مث ال بد من اإلميان أيضا ليملك الدعاة إىل اخلري ، اآلمرون باملعروف ، الناهون              
وهم يواجهون طاغوت الـشر يف      . ، أن ميضوا يف هذا الطريق الشاق ، وحيتملوا تكاليفه         

عنفوانه وجربوته ، ويواجهون طاغوت الشهوة يف عرامتها وشدا ، ويواجهون هبـوط             
  ..األرواح ، وكلل العزائم ، وثقلة املطامع 
وكل زاد سوى زاد اإلميان     .. ه  وسندهم هو اللّ  . وزادهم هو اإلميان ، وعدم هي اإلميان      

وقـد سـبق يف    ! وكل عدة سوى عدة اإلميان تفلّ ، وكل سند غري سند اللّه ينهار            . ينفد
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السياق األمر التكليفي للجماعة املسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالدعوة إىل اخلري              
. نه بأن هذه صفتها   ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، أما هنا فقد وصفها اللّه سبحا            

ليدهلا على أا ال توجد وجودا حقيقيا إال أن تتوافر فيها هذه السمة األساسـية ، الـيت                  
فإما أن تقوم بالدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن          . تعرف ا يف اتمع اإلنساين    

يء من هـذا    وإما أن ال تقوم بش    .  فهي موجودة وهي مسلمة    - مع اإلميان باللّه     -املنكر  
  .فهي غري موجودة ، وغري متحققة فيها صفة اإلسالم

ويف السنة كـذلك    . ويف القرآن الكرمي مواضع كثرية تقرر هذه احلقيقة ، ندعها ملواضعها          
  :  وتوجيهاته نقتطف بعضها - صلى اللّه عليه وسلم -طائفة صاحلة من أوامر الرسول 

 صلى اللّـه عليـه      - مسعت رسول اللّه     : قال   - رضي اللّه عنه     -عن أيب سعيد اخلدري     
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده ، فإن مل يستطع فبلـسانه ، فـإن مل   «:  يقول   -وسلم  

قـال  :  قال   - رضي اللّه عنه     -وعن ابن مسعود    »  يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان    
تهم علماؤهم  ملا وقعت بنو إسرائيل يف املعاصي        «- صلى اللّه عليه وسلم      -رسول اللّه   

، فلم ينتهوا ، فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم ، فضرب اللّه تعاىل قلوب بعضهم ببعض              
:  فقال   - وكان متكئا    -مث جلس   .. ، ولعنهم على لسان داود وسليمان وعيسى بن مرمي          

  .أي تعطفوهم وتردوهم»  ال والذي نفسي بيده حىت تأطروهم على احلق أطرا«
والذي  «- صلى اللّه عليه وسلم      -قال رسول اللّه    :  قال   - عنه    رضي اللّه  -وعن حذيفة   

نفسي بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ، أو ليوشكن اللّه أن يبعث عليكم عقابا               
  » منه ، مث تدعونه فال يستجيب لكم

 صلى اللّه عليه    -قال رسول اللّه    :  قال   - رضي اللّه عنه     -وعن عرس ابن عمرية الكندي      
إذا عملت اخلطيئة يف األرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنـها ،              « : -سلم  و

  .»ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها
 صلى اللّه عليه وسلم     -قال رسول اللّه    :  قال   - رضي اللّه عنه     -وعن أيب سعيد اخلدري     

  .. » إن من أعظم اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر« : -
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 صلى اللّه عليه وسلم     -قال رسول اللّه    :  قال   - رضي اللّه عنه     -ه  وعن جابر بن عبد اللّ    
  ..» ورجل قام إىل سلطان جائر ، فأمره واه ، فقتله. سيد الشهداء محزة« : -

وكلها تقرر أصالة هذه السمة يف اتمع املسلم ، وضروراا هلذا اتمـع       .. وغريها كثري   
وهي إىل جانب النصوص القرآنية     . نهجية ضخمة وهي حتتوي مادة توجيه وتربية م     . أيضا

زاد حنن غافلون عن قيمته وعن حقيقته مث نعود إىل الشطر اآلخر من اآلية األوىل يف هـذه      
  ..اموعة 

»      مراً لَهيلُ الِْكتاِب لَكانَ خأَه نآم لَوالْفاِسـقُونَ    . و مهأَكْثَرونَ وِمنؤالْم مهوهـو  ..» ِمن
خري هلم يف هذه الدنيا ، يستعصمون به من         . فهو خري هلم  . هل الكتاب يف اإلميان   ترغيب أل 

الفرقة واهللهلة اليت كانوا عليها يف تصورام االعتقادية ، واليت ما تزال حتـرمهم جتمـع                
إذ تعجز هذه التصورات عن أن تكون قاعدة للنظام االجتمـاعي حليـام ،              . الشخصية

 على غري أساس ، عرجاء أو معلقة يف اهلواء ككل           - من مث    - فتقوم أنظمتهم االجتماعية  
نظام اجتماعي ال يقوم على أساس اعتقادي شامل ، وعلى تفسري كامل للوجود ، ولغاية               

وخري هلم يف اآلخرة يقيهم ما ينتظـر        .. الوجود اإلنساين ، ومقام اإلنسان يف هذا الكون         
  .غري املؤمنني من مصري

ِمنهم الْمؤِمنونَ وأَكْثَرهم   «: م ، ال يبخس الصاحلني منهم حقهم        مث هو بيان كذلك حلاهل    
  ..» الْفاِسقُونَ

منهم عبد اللّه بن سالم ، وأسد بـن         . وقد آمن من أهل الكتاب مجاعة وحسن إسالمهم       
 ويف -وإىل هؤالء تشري اآلية هنا باإلمجـال  .. عبيد ، وثعلبة بن شعبة ، وكعب بن مالك   

 أما األكثرون فقد فسقوا عن دين اللّه ، حني مل يفوا مبيثاق اللّه مـع                - بالتفصيل   آية تالية 
وفسقوا عن دين اللّـه     . أن يؤمن كل منهم بأخيه الذي جييء بعده ، وأن ينصره          : النبيني  

وهم يأبون االستسالم إلرادته يف إرسال آخر الرسل من غري بين إسرائيل ، واتباع هـذا                
  ١٩٣ ."تكام إىل آخر شريعة من عند اللّه ، أرادها للناس أمجعنيالرسول وطاعته واالح

                                                 
  )٤٤٧ / ١ (-ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٩٣
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          ِبىالن عا مِد اللَِّه قَالَ كُنبع نٍة فَقَـالَ      - �  -ويف الصحيحني عنَ أَنْ   «  ِفى قُبـوضرأَت
قُلْنا . »  ثُلُثَ أَهِل الْجنِة     ترضونَ أَنْ تكُونوا  « قَالَ  . قُلْنا نعم   . » تكُونوا ربع أَهِل الْجنِة     

  معِة       « قَالَ  . ننِل الْجأَه طْروا شكُوننَ أَنْ توضرأَت « .   معا نقَالَ  . قُلْن »    فْـسالَّـِذى نو
 الَ يـدخلُها ِإالَّ     محمٍد ِبيِدِه ِإنى َألرجو أَنْ تكُونوا ِنصف أَهِل الْجنِة ، وذَِلك أَنَّ الْجنـةَ             

      ِد أَوـوِر اَألساِء ِفى ِجلِْد الثَّـوضيِة الْبرعِك ِإالَّ كَالشرِل الشِفى أَه متا أَنمةٌ ، وِلمسم فْسن
  .١٩٤» كَالشعرِة السوداِء ِفى ِجلِْد الثَّوِر اَألحمِر 

  ـــــــــــ

                                                 
  )٥٥٢ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٦٥٢٨ (- املكرت -صحيح البخارى - ١٩٤
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  هو صاحب الوسيلة
  

فعن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْعـاِص        .  لية يف اجلنة ، ال تكون إال لعبد واحد ، وهي أعلى درجات اجلنة               وهي درجة عا  
    ِبىالن ِمعس هقُولُ   - � -أَنلَّى              «  يص نم هفَِإن لَىلُّوا عص قُولُ ثُما يذِّنَ فَقُولُوا ِمثْلَ مؤالْم متِمعلَّى   ِإذَا سالَةً صص لَىع

                         وا هو أَنْ أَكُونَ أَنجأَراِد اللَِّه وِعب ٍد ِمنبِغى ِإالَّ ِلعبنِة الَ تنِزلَةٌ ِفى الْجنا مهِسيلَةَ فَِإنالْو ِلى لُوا اللَّهس ا ثُمرشا عِه ِبهلَيع اللَّه
  .. ١٩٥»ه الشفَاعةُ فَمن سأَلَ ِلى الْوِسيلَةَ حلَّت لَ

، الدالة على علو درجته عند ربه ، ومسو مكانته يف الدنيا واآلخـرة ، وهـي      � إىل غري ذلك من خصائصه ومناقبه       
  .كثرية جدا 

  
 �������������� 

  
  

                                                 
  )٨٧٥ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٩٥
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 والتقدير ما ناله املصطفى ، فبامسه تلهج ماليـني          ليس هناك أحد من البشر نال من احلب       
األلسنة، ولذكره تز قلوب املاليني، ولكن العربة أن يتحول هذا احلب إىل حمض اتبـاع               
دقيق لكل ما جاء به عليه الصالة والسالم، كما قال احلق تبارك وتعاىل مبيناً معيار احملبـة                 

ه فَاتِبعوِنى يحِببكُم اللَّه ويغِفر لَكُم ذُنوبكُم واللَّه غَفُور          قُلْ ِإن كُنتم تِحبونَ اللَّ     {:الصادقة
 ِحيم٣١:آل عمران[ر.[  

 هي املنظومة املتألفة والكوكبة املتأللئة والشمس الساطعة والسنا املشرق واملشعل            سريته بل
 رؤيته بأبصارهم، فإن يف تأمـِل  الوضاء الذي يبدد ركام الظُّلْم والظُّلَم، ولئن فات كثريين     

  .مشائله لعزاًء وسلوانا، فاملطبقون لشمائله إن مل يصحبوا نفسه أنفاسه صِحبوا
  يفوتكم وصفُه هاذي مشائله…   …إن فاتكم أن تروه بالعيون فما

  ويف صفاٍت فال حتصى فضائله……مكمل الذات يف خلٍْق ويف خلٍُق
 املصطفى وسريته كما ينظر اآلخرون إىل عظمـائهم يف          خيطئ كثريون حينما ينظرون إىل    

فرسولنا قد مجع نواحي العظمة اإلنسانية      . نواٍح قاصرة، حمدودة بعلٍم أو عبقرية أو ِحنكة       
كلها يف ذاته ومشائله ومجيع أحواله، لكنه مع ذلك ليس رباً فيقصد، وال إهلًا فيعبد، وإمنـا                 

 - رضى اهللا عنـه  -البخاري عِن ابِن عباٍس سِمع عمر هو نيب يطاع ورسول يتبع، خرج  
      ِبىالن تِمعِر سبلَى الِْمنقُولُ عقُولُ   -� -يي  : »       ـنى ابارصِت النا أَطْروِنى كَمطْرالَ ت

 ولُهسراللَِّه و دبفَقُولُوا ع ، هدبا عا أَنمفَِإن ، مير١٩٦» م.  .  

                                                 
  متدحوىن:  تطروىن - )٣٤٤٥ (البخاريصحيح  - ١٩٦
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 يقدروا رسوهلم حق قـدره حـىت وهـم          مل من املؤسف حقاً أن بعض أهل اإلسالم         إن
يتوجهون إليه باحلب والتعظيم، ذلك أنه حب سليب ال صدى له يف واقع احلياة، وال أثر له                 

  .يف السلوك واالمتثال
  .تأملوا هديه ومشائله يف جوانب الدين والدنيا بأسرها

  :ففي جمال توحيده لربه
لتوحيد ودعا إليه ثالث عشرة سنة مبكة وعشرا باملدينة، كيف ال وهـو املـرتَّل      صدع با 

قُلْ ِإنَّ صالَِتى ونسِكى ومحياى ومماِتى للَِّه رب الْعالَِمني الَ شِريك لَه            : عليه قوله سبحانه  
      ِلِمنيسلُ الْماْ أَوأَنو تأُِمر ِبذاِلكوإن أول واجب على حمبيه أن      . ]١٦٣،  ١٦٢:األنعام[و

يعنوا بأمر الدعوة إىل توحيد اهللا اليت قامت عليها رسالته عليه الصالة والسالم، وحمـاذرة               
  . كل ما خيدش صحيح املعتقد وصفو املتابعة

  :ويف جمال عبوديته لربه
 يقُولُ  - اهللا عنه     رضى - قام من الليل حىت تفطرت قدماه،  عن ِزياٍد قَالَ سِمعت الْمِغريةَ             

 :    ِبىقُولُ             -� -ِإنْ كَانَ النفَي قَالُ لَهفَي ، اقَاهس أَو اهمقَد ِرمى تتح لِّىصِلي قُومأَفَـالَ  «  لَي
   ..١٩٧»أَكُونُ عبدا شكُورا 

  : ويف جمال األخالق 
بـذل النـدى، وعفـة       جتده مثال الكمال يف رقة القلب، ومساحة اليد، وكف األذى، و          

لَِقيت عبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعاِصـى    : عن عطَاِء بِن يساٍر قَالَ      ف. النفس، واستقامة السرية  
أَجلْ واللَِّه ِإنه لَموصوف ِفى     :  ِفى التوراِة فَقَالَ   -�-فَقُلْت أَخِبرِنى عن ِصفَِة رسوِل اللَِّه       

وِحرزاً ِلُألميني  ) يا أَيها النِبى ِإنا أَرسلْناك شاِهداً ومبشراً ونِذيراً       :(ِة ِبِصفَِتِه ِفى الْقُرآِن     التورا
 -وأَنت عبِدى ورسوِلى سميتك الْمتوكِّلَ لَست ِبفَظٍّ والَ غَِليٍظ والَ سخاٍب ِباَألسـواِق              

 والَ يدفَع السيئَةَ ِبالسيئَِة ولَِكن يعفُو ويغِفر ولَـن          -يونس والَ صخاٍب ِفى اَألسواِق      قَالَ  

                                                 
 )١١٣٠  (البخاريصحيح  - ١٩٧
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انـاً  يقِْبضه حتى يِقيم ِبِه الِْملَّةَ الْعوجاَء ِبأَنْ يقُولُوا الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه فَيفْتح ِبها أَعيناً عمياً وآذَ                
    .١٩٨.صما وقُلُوباً غُلْفاً

  يغرى ن ويولَع الكرماء……زانته يف اخللق العظيم مشائلٌ 
وقـال  ،  ]٤:القلم[}وِإنك لَعلَى خلٍُق عِظيم     {: وأعظم من ذلك وأبلغ ثناُء ربه عليه بقوله       

غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضواْ ِمـن حوِلـك       فَِبما رحمٍة من اللِّه ِلنت لَهم ولَو كُنت فَظا          {:تعاىل  
                ِحبي لَى اللِّه ِإنَّ اللّهكَّلْ عوفَت تمزِر فَِإذَا عِفي اَألم مهاِورشو ملَه ِفرغتاسو مهنع ففَاع

كِِّلنيوتٍس قالَ    وسورة آل عمران ،   ) ١٥٩(} الْمعن أَن :   نئاً عيش تِمما شالَ    مراً قَـطُّ وب
 والَ مِسست شيئاً قَطُّ ِديباجـاً       -�-ِمسكاً قَطُّ والَ شيئاً قَطُّ أَطْيب ِمن ِريِح رسوِل اللَِّه           

قَالَ ثَاِبت فَقُلْت يا أَبا حمزةَ أَلَست كَأَنـك          . -�-والَ حِريراً أَلْين مسا ِمن رسوِل اللَِّه        
 وكَأَنك تسمع ِإلَى نغمِتِه فَقَالَ بلَى واللَِّه ِإنى َألرجو أَنْ أَلْقَـاه  -�-ر ِإلَى رسوِل اللَِّه   تنظُ

      كِدميوولَ اللَِّه خسا رِة فَأَقُولَ يامالِْقي موي .        سلَي ا غُالَمأَنِة وِدينِبالْم ِسِنني رشع هتمدقَالَ خ
كُلُّ أَمِرى كَما يشتِهى صاِحِبى أَنْ يكُونَ ما قَالَ ِلى ِفيها أُف والَ قَالَ ِلى ِلم فَعلْت هـذَا                   

  ١٩٩..وأَالَ فَعلْت هذَا
تلك لعمرو احلق عراقةُ اخلالل ومسو اخلصال، وكرمي الشمائل وعظيم الفضائل، فسبحان            

وقال  حسان بن ثابت  رضي اهللا        . ملني ذكره من رفع قدره، وشرح صدره، وأعلى يف العا       
  ٢٠٠:عنه 

دهشوي لُوحي ودهشاللَِّه م ِمن  ماتةِ  خوبِه ِللنلَيع ،أغَر  
دهِس املُؤذِّنُ أشإىل امسِه، إذا قَالَ يف اخلَم النيب اسم اإلله وضم  

   حممدوشق له مِن امسِه ليجله، فذو العرِش حممود، وهذا
الرسِل، واألوثاِن يف األرِض تعبد ةٍ   منرفَتأٍس وي دعا بانأت يبن  
دنِقيلُ املُهالص كما الح لُوحاِدياً، يهنرياً وتساجاً مى ِسرسفَأم  

                                                 
  صحيح) ٦٧٨١(مسند أمحد - ١٩٨

  مجع األغلف وهى القلوب املغشاة املغطاة:  الغلف -صياح :  سخاب -احلصن : احلرز 
 صحيح )١٣٦٦٣(مسند أمحد - ١٩٩

 ١٢٨٣٦: رقم القصيدة )٤٦٧ص  / ٧ج  (-تراجم شعراء موقع أدب  - ٢٠٠
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فاَهللا حنمد ،جنةً ، وعلمنا اإلسالم وأنذرنا ناراً، وبشر  
  ذلك ما عمرت فيا لناِس أشهدوأنت إله اخللِق ريب وخالقي، ب

دجأملَى وأع تإهلاً، أن اكعا ِسون دل مالناِس عن قَو بر تالَيعت  
دبعن اكدي، وإيهتسن اكفإي ،كله والنعماُء، واألمر اخللق لك  

  !فهل من يتغنون اليوم بسريته يقتفون أثره يف هديه ومشائله؟
يا رعاكم اهللا، يف معامالته ألصحابه وأهل بيته وزوجاته، عن أَِبـى             وهناك صفحة أخرى  

أَكْملُ الْمؤِمِنني ِإميانا أَحـسنهم خلُقًـا وِخيـاركُم          « -�-هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه      
  .٢٠١.»ِخياركُم ِلِنساِئِهم خلُقًا 

بادته لربه، ويف نفقته وبذله، ويف قوته وجهاده،        وهكذا يف سياسة الدولة اإلسالمية ويف ع      
  .وحرصه على أداء رسالة اهللا وتبليغ دعوة ربه تبارك وتعاىل

على حكمته يف الدعوة، ورفقه باملدعوين ورمحته بالناس، مسلمني وغـري             أمنوذج  وهذا  
، ومراعاته حلقوق   ]١٠٧:بياءاألن[}وما أَرسلْناك ِإالَّ رحمةً لّلْعالَِمني      { قال تعاىل   مسلمني،

اإلنسان، بل ورفقه حىت باحليوان، يف وقت تتغىن فيه حضارة اليوم بدوس كرامة اإلنسان              
  .ورعاية أحطِّ حيوان، فاهللا املستعان

ويتجلى هذا األمنوذج الرائع يف قصة األعرايب الذي بال يف ناحية املسجد، حـني ـره                
إمنا : ((ال تنهروه، فقال هلم     : ، أي ))، ال تزرموه  دعوه: ((الصحابة رضي اهللا عنهم، فقال      

وأرشده برفق وحكمه، وكانت النتيجـة أن قـال         )) بعثتم مبشرين، ومل تبعثوا معسرين    
  . ٢٠٢ متفق عليه. اللهم ارمحين وحممداً، وال ترحم معنا أحداً: األعرايب

 قومه عن أيب    ويف قصة مثامة بن أثال حينما أُسر وربط بسارية املسجد وهو مشرك وسيد            
 خيالً ِقبلَ نجٍد ، فَجاَءت ِبرجٍل ِمن بِنى         -� - قَالَ بعثَ النِبى     - رضي اهللا عنه     -هريرةَ  

                 ِبىِه النِإلَي جرِجِد ، فَخساِرى الْموس ٍة ِمناِريِبس طُوهبأُثَاٍل ، فَر نةُ بامثُم قَالُ لَهِنيفَةَ يح- 
                                                 

 صحيح  )١١٩٥( سنن الترمذى - ٢٠١

) ٢٨٥(ا، ومسلم يف الطهـارة   من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه خمتصر       ) ٢٢٠( أخرجه البخاري يف الوضوء       - ٢٠٢
عن ) ٦٠١٠(قول األعرايب، وإمنا أخرجه البخاري يف األدب ٢١٥/٥من حديث أنس رضي اهللا عنه، وليس يف احلديثني          

  .أيب هريرة مفردا من غري ذكر القصة
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فَقَالَ ِعنِدى خير يا محمد ، ِإنْ تقْتلِْنى تقْتـلْ ذَا دٍم ،  . » ما ِعندك يا ثُمامةُ   «  فَقَالَ   -�
               ا ِشئْتم هلْ ِمنالَ فَسالْم ِريدت تِإنْ كُناِكٍر ، ولَى شع ِعمنت ِعمنِإنْ تو .    ثُم دى كَانَ الْغتح

   ةُ     « قَالَ لَهاما ثُمي كدا ِعناِكٍر          . » ملَى شع ِعمنت ِعمنِإنْ ت لَك ا قُلْتـى   . قَالَ متح كَهرفَت
أَطِْلقُوا « فَقَالَ  . فَقَالَ ِعنِدى ما قُلْت لَك      . » ما ِعندك يا ثُمامةُ     « كَانَ بعد الْغِد ، فَقَالَ      

 ِإلَى نخٍل قَِريٍب ِمن الْمسِجِد فَاغْتسلَ ثُم دخلَ الْمسِجد فَقَالَ أَشهد أَنْ             ، فَانطَلَق » ثُمامةَ  
                   هجِض ولَى اَألرا كَانَ عاللَِّه مو دمحا مولُ اللَِّه ، يسا ردمحأَنَّ م دهأَشو ، ِإالَّ اللَّه الَ ِإلَه

ك ، فَقَد أَصبح وجهك أَحب الْوجوِه ِإلَى ، واللَِّه ما كَانَ ِمن ِديـٍن               أَبغض ِإلَى ِمن وجهِ   
                   ِإلَـى ضغلٍَد أَبب ا كَانَ ِمناللَِّه مو ، يِن ِإلَىالد بأَح كِدين حبفَأَص ، ِديِنك ِمن ِإلَى ضغأَب

     أَح كلَدب حبفَأَص ، لَِدكب ـاذَا        ِمنةَ ، فَمرمالْع ا أُِريدأَنِنى وذَتأَخ لَكيِإنَّ خو ، الِْبالَِد ِإلَى ب
قَالَ .  وأَمره أَنْ يعتِمر ، فَلَما قَِدم مكَّةَ قَالَ لَه قَاِئلٌ صبوت             -� -ترى فَبشره رسولُ اللَِّه     

     حم عم تلَمأَس لَِكنوِل اللَِّه    الَ ، وسٍد رـةُ          -� -مبِة حاممالْي ِمن أِْتيكُماللَِّه الَ يالَ وو ، 
 ِبىا النأْذَنَ ِفيهى يتطٍَة ح٢٠٣ .  -� -ِحن.  

تلك آثار الدعوة بالرفق والرمحة واحلسىن، والبعد عن مسالك العنف والغلظة والفظاظـة،             
  .يام الساعةوهو درس بليغ للدعاة إىل اهللا إىل ق

  فخانوا الركن فادم اضطرابا……بنيت هلم من األخالق ركناً 
  ولَألخالق أجدر أن ابا…........…وكان جنام فيها مهابا 

ِإنى لَم أُبعـثْ لَعانـا   « :وعن أَِبى هريرةَ قَالَ ِقيلَ يا رسولَ اللَِّه ادع علَى الْمشِرِكني قَالَ       
ِإنةً    ومحر ِعثْتا ب٢٠٤.»م          هنع اللَّه ِضىةَ رريرأَِبى ه نو ع ،  :   ِبىـلَ    -�-أَنَّ النخا دلَم 

يا « :مكَّةَ سرح الزبير بن الْعواِم وأَبا عبيدةَ بن الْجراِح وخاِلد بن الْوِليِد علَى الْخيِل وقَالَ                
اسلُكُوا هذَا الطَِّريق فَالَ يشِرفَن لَكُم أَحد ِإالَّ أَنمتموه         « :قَالَ  . » هريرةَ اهِتف ِباَألنصاِر     أَبا
من دخلَ دارا فَهـو     «  :-�-فَقَالَ رسولُ اللَِّه    . الَ قُريش بعد الْيومِ   : فَنادى مناِدى   . »

وعمد صناِديد قُريٍش فَدخلُوا الْكَعبةَ فَغـص ِبِهـم         . »ى السالَح فَهو آِمن     آِمن ومن أَلْقَ  

                                                 
  ٥/٢١٥ )٤٣٧٢(صحيح البخارى  - ٢٠٣
  )٦٧٧٨(صحيح مسلم  - ٢٠٤



 ٢٣٢

   ِبىالن طَافو-�-             ِبـىوا النعايوا فَبجراِب فَخِى الْبتبنذَ ِبجأَخ قَاِم ثُمالْم لْفلَّى خصو -
ثُم أَتى  : م بن سالَِّم بن ِمسِكٍني عن أَِبيِه ِبهذَا اِإلسناِد قَالَ           زاد ِفيِه الْقَاسِ  . علَى اِإلسالَمِ  -�

نقُولُ ابن أٍَخ وابن    : قَالُوا  . »ما تقُولُونَ وما تظُنونَ     « :الْكَعبةَ فَأَخذَ ِبِعضادتِى الْباِب فَقَالَ      
     قَالُوا ذَِلكِحيٍم قَالَ وِليٍم رح مولُ اللَِّه      عسثَالَثًا فَقَالَ ر -�-:  »    ـفوسا قَالَ يأَقُولُ كَم

)         اِحِمنيالر محأَر وهو لَكُم اللَّه ِفرغي موالْي كُملَيع ثِْريبوا    . ») الَ تِشرا نموا كَأَنجرقَالَ فَخ
  ٢٠٥"ِمن الْقُبوِر فَدخلُوا ِفى اِإلسالَِم

 اإلنسانية قاطبة والبشرية مجعاء هذه الصفحات الناصعة مـن رمحـة اإلسـالم             أال فلتعلم 
ورسول اإلسالم والسالم عليه الصالة والسالم، الذي جيدون ذكر مشائله يف توراة موسى             
ويف بشارة عيسى، وليعلم من يقف وراء احلمالت املغرضة ضد اإلسالم ورسول اإلسالم             

 من مكارم وفضائل، وحماسن ومشائل، ومـدى البـون         وأهل اإلسالم ما يتمتع به اإلسالم     
الشاسع بني عامليته السامية وعوملتهم املأفونة يف إهداٍر للقـيم اإلنـسانية وإزراٍء باملثـل               

  .األخالقية
وهل تدرك األمة اإلسالمية اليوم الطريقةَ املثلى للدعوة إىل دينها وإحياء سنة رسوهلا إحياًء              

  !شكلياً؟عملياً حقيقياً، ال صوريا و
  ـــــــــــ

                                                 
 وفيه إعضال)  ١٨٧٣٨)(١١٨ص  / ٩ج (السنن الكربى للبيهقي  - ٢٠٥



 ٢٣٣
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  وفم الزمان تبسم وثناُء.....       ولد اهلدى، فالكائنات ضياُء 
 ولَهح واملُأل املالئك وحشراُء.......      .الرين والدنيا به بللد  

   والسدرةُ العصماُءواملنتهى.....  والعرش يزهو واحلظريةُ تزدهي
  بالترمجاِن شذيةٌ غــناُء....     وحديقةُ الفرقان ضاحكةُ الرىب 

  واللوح والقلم البديع رواُء..  والوحي يقطر سلسالً من سلسٍل 
  يف اللوح واسم حممٍد طغراُء..نِظمت أسامي الرسِل فهي صحيفة 

  هنالك ،واسم طه الباُءألف .......اسم اجلاللة يف بديع حروفه 
  من مرسلني اىل اهلدى بك جاؤوا....يا خري من جاَء الوجود حتية 
  إال احلنائف فيه واحلنفاُء...           بيت النبيني الذي ال يلتقي 
 آدم األبوِة حازهم لك اُء....      خريحو دونَ األناِم واحرزت  

     فيها إليك العزةُ القعساُء......هم أدركوا عز النبوِة وانتهت 
  إن العظاِئم كفؤها العظماُء....... خلقت لبيتك وهو خملوق هلا 
  وتضوعت مسكاً بك الغرباُء.......بك بشر اُهللا السماء فزينت 
  حق وغرته هدى وحياُء.......      وبدا محياك الذي قسماته 
ِة رونقومن اخلليل وهدِيه سيمـاُء ......  وعليه من نوِر النبو  

  ولَّلت واهتزت العـذراُء..... أثىن املسيح عليه خلف مسائه 
  ومساؤه مبحمٍد وضاُء.......     يوم يتيه على الزمان صباحه 
  يف امللِك ال يعلو عليه لواُء.........احلق عايل الركن فيه مظفَّر 

  وعلت على تيجام أصداُء....ذُعرت عروش الظاملني فزلزلت 
 خاوية اجلوانب حوهلُم ها وغاض املاُء.....والنارت ذوائبدمخ  

                                                 
   هذه القصيدة ألمحد  شوقي رمحه اهللا - ٢٠٦



 ٢٣٤

  جربيلُ رواح ا غداُء.......       واآلي تترى واخلوارق مجةٌ 
  واليتم رزق بعضه وذكاُء.......  ِنعم اليتيم بدت خمايلُ فضله 

  بقصده تستدفع البأساُءو.......يف املهد يستسقى احليا برجائه 
  يعرفه أهلُ الصدِق واألمناُء.بسوى األمانة يف الصبا والصدِق مل 

  منها وما يتعشق الكرباُء.....  يا من له األخالق ما وى العال 
  ديناً تضيُء بنوره اآلناُء......   لو مل تقم ديناً لقامت وحدها 
  غرى ن ويولع الكرماُءُ.......زانتك يف اخللِق العظيم مشائلٌ 
  ومالحةُ الصديِق منك أياُء...... أما اجلمالُ فأنت مشس مسائه 

  ما أويت القواد والزعماُء....واحلسن من كرم الوجوه وخريه 
  وفعلت ما ال تفعل األنواُء....فإذا سخوت بلغت باجلود املدى 

  اجلُهالُءال يستهني بعفوك .........وإذا عفوت فقادراً ومقدراً 
 أو أب محاُء........وإذا رمحت فأنت أمهذان يف الدنيا مها الر  
  يف احلق ال ضغن وال بغضاُء.......وإذا غضبت فإمنا هي غضبةٌ 

  ورضى الكثري حتلم ورياُء.....   وإذا رضيت فذاك يف مرضاته 
  تعرو الندي وللقلوب بكاُء...... .وإذا خطبت فللمنابر هـزةٌ 

  جاء اخلصوم من السماء قضاُء...إذا قضيت فال ارتياب كأنما و
  أنّ القياصر وامللوك ظماُء.....      وإذا محيت املاء مل يورد ولو 
  دخل عليه املستجري عداُء........  وإذا أجرت فأنت بيت اهللا مل 

  ولو أن ما ملكت يداك الشاُء.....وإذا ملكت النفس قُمت بربها 
  وإذا ابتنيت فدونك اآلباُء.......     فخري زوٍج عشرةً وإذا بنيت

  يف بردك األصحاب واخللطاُء.....وإذا صحبت رأى الوفاء جمسما 
  فجميع عهدك ذمةٌ ووفاُء.......    وأذا أخذت العهد أو أعطيته 

 النكباُء....      وإذا مشيت اىل العدا فغضنفر وإذا جريت فإنك  
  حىت يضيق بعرضك السفهاُء.......    مدارياً ومتد حلمك للسفيِه



 ٢٣٥

  ولكل نفٍس يف نداك رجاُء.....       يف كل نفسٍِ من سطاك مهابةٌ 
  كالسيف مل تضرب به اآلراُء.......      والرأي مل ينض املهند دونه 
  يف العلم أن دانت بك العلماُء.....       .يأيها األمي حسبك رتبةً 

  فيها لباغي املعجزات غناُء......      بك الكربى اليت الذكر آية ر
  وتقدم البلغاُء والفصحاُء.....      صدر البياِن له إذا التقت اللُّغى 

  وختلف اإلجنيلُ وهو ذكاُء....   نسخـت به التوراةُ وهي وضيئةٌ 
 كاظُ به وقام ِحـراُء....       ملا متشى يف احلجاز حكيمهت عفض  

  وحي يقصر دونه البلغاُء.....         رى مبنطق أهله وبيام أز
 أو ساحر ومن احلسود يكون االستهزاُء...       حسدوا فقالواشاعر  

  ما مل تنل من سؤدد سيناء...      قد نال باهلادي الكرمي وباهلدى 
  وكأنه من أنسه بيداُء....          أمسى كأنك من جاللك أمةٌ 

  متتابعاً جتلى به الظلماُء....     . الفوز يف ظلماته يوحي إليك
  لبنائه السـورات واألضواُء........     دين يشيد آيةً يف آية 

  واهللا جلَّ جالله البناُء؟......احلق فيه هو األساس وكيف ال 
 يف العقول فمشرع الغوايل املاُء.....أما حديثُك والعلم واحلكم  

  والسني من سوراته والراُء......  فحة قدسه هو صبغةُ الفرقان ن
  من دوحه وتفجى اإلنشاء....   جرِت الفصاحةُ من ينابيع النهى 

  أدب احلياة وعلمها إرساُء.....       .يف حبره للساحبني به على 
  تفْن السالف وال سال الندماُء....أنت الدهور على سالفته ومل 
س ةٌ بك يا ابن عبد اهللا قامتحمن ملِل اهلدى غراُء...م احلق  

  نادى ا سقراطُ والقدماُء...  بنيت على التوحيد وهي حقيقةٌ 
  كالشهد مث تتابع الشهداُء.  وجد الزعاف من السموم ألجلها 

  كهانُ وادي النيل والعرفاُء.....ومشى على وجه الزمان بنورها 
 تدامللك حني توح ذات م أمورها األشياُءأخذت قوا..إيزيس  



 ٢٣٦

  وأصم منك اجلاهلني نداُء....     .ملا دعوت الناس لىب عاقلٌ 
  والناس يف أوهامهم سجناُء...أبوا اخلروج إليك من أوهامهم 
 وإماُء... ..ومن العقول جداولٌ وجالمد ومن النفوس حرائر  
  يوصف له حىت أتيت دواُء...   داُء اجلماعة من ارسطاليس مل 

  ال سوقةٌ فيها وال أمراُء..  ...مست بعدك للعباِد حكومةً فر
  والناس حتت لوائها أكفاُء...      .اهللا فوق اخللق فيها وحده 
  واألمر شورى واحلقوق قضاُء.   ..والدين يسر واخلالفةُ بيعةٌ 
  لوال دعاوى القوم والغلواُء..     ..االشتراكيون أنت إمامهم 

  وأخف من بعض الدواِء الداُء.       وداووا طفرةً داويت متئداً
  ومن السموِم الناقعاِت دواُء..   .احلرب يف حق لديك شريعةٌ 

  ال منةٌ ممنونةٌ وجباُء....               والِبر عندك ذمةٌ وفريضةٌ 
  حىت التقى الكرماُء والبخالُء...   جاءت فوحدت الزكاةٌ سبيله 

  فالكلُّ يف حق احلياة سواُء...  .الفقر من أهل الغىن أنصفت أهلَ 
  ما اختار إال دينك الفقراُء.......      فلو أنَّ إنساناً ختري ملةً 

  ما ال تنالُ الشمس واجلوزاُء.....     يأيها املسرى به شرفاً اىل 
  بالروح أو باهليكل اإلسراُء ؟....   يتساءلون وأنت أطهر هيكل 

  نور ورحيانية واُء....             وت مطهرين كالمها ما مس
  واهللا يفعل ما يرى ويشاُء...   فضلٌ عليك لذي اجلالل ومنةٌ 
  طويت مساُء قلدتك مساُء...    .تغشى الغيوب من العوامل كلما 

  نونٌ وأنت النقطةُ الزهراُء....    .يف كل منطقٍة حواشي نورها 
  والكف واملرآةُ واحلسناُء......  .نت اتلي أنت اجلمالُ اوأ

  نزالً لذاتك مل جيزه عالُء....       .اهللا هيأ من حظرية قدسه 
  ومناكب الروح األمني وطاُء....  .العرش حتتك سدةً وقوائماً 

  حاشا لغريك موعد ولقاُء..والرسلُ دون العرش مل يؤذن هلم 



 ٢٣٧

  وا إذا ذكر امسه خيالُء........  ...اخليلُ تأىب غري أمحد حامياً 
  إن هيجت آسادها اهليجاُء.......شيخ الفوارس يعلمون مكانه 

 ماح فصعدةٌ مسراُء.......     وإذا تصدى للظيب فمهندأو للر  
  قدر وما ترمي اليمني قضاُء....    .وإذا رمى عن قوسه فيمينه 
   يف الراسيات مضــاُءلسيفه..     من كل داعي احلق مهَّةُ سيفه 

  أمنت سنابك خيلِه األشالُء..ساقي اجلريح ومطعم األسرى ومن 
  ما مل تزا رأفةٌ وسخاُء.......إن الشجاعة يف الرجال غالظة 

  فاد مما يدعون براُء....واحلرب من شرف الشعوب فإن بغوا 
  لضعفاُءوينوُء حتت بالئها ا.........واحلرب يبعثها القوي جتبراً 
  فيها رضى للحق أو إعالُء...........كم من غزاٍة للرسول كرميٍة 
  يف إثرها للعاملني رخاُء.............كانت جلند اهللا فيها شدةٌ 

  فعلى اجلهالة والضالل عفاُء......ضربوا الضاللة ضربةً ذهبت ا 
  حقنت دماًء يف الزمان دماُء..دعموا على احلرب السالم وطاملا 

  بني النفوس محى له ووقاُء........   حلق عرض اهللا كلُّ أبيٍة ا
  إال صيب واحـد ونساُء؟....   ..هل كان حول حممٍد من قومه 
  مستضعفون قالئلٌ أنضاُء....     .فدعا فلىب يف القبائل عصبةٌ 

  ما ال ترد الصخرةُ الصماُء.....ردوا ببأس العزم عنه من األذى 
  برد ففيه كتيبةٌ خرساُء...        ميان إن صبا على واحلق واإل

 واستأصلوا األصنام فهي هباُء...  نسفوا بناء الشرك، فهو خرائب  
  وم حيالَ نعيمها إغضاُء....  ميشون تغضي األرض منهم هيبةً 

  ما يطغهم ترف وال نعماُء.....       حىت إذا فتحت هلم أطرافها 
  وهو املرته ما له شفعاُء....        عة وحده يا من له عز الشفا

  واحلوض أنت حياله السقاُء...     عرش القيامة أنت حتت لوائه 
  والصاحلات ذخائر وجزاُء.....  .تروي وتسقي الصاحلني ثوام 



 ٢٣٨

  وانشق من خلٍق عليك رداُء؟.    .أملثل هذا ذقت يف الدنيا الطوى 
  تيمن فيك وشاقهن جالُء..     ائس يل يف مدحيك يا رسولُ عر

  فمهورهن شفاعةٌ حسناُء....    هن احلسانُ فإن قبلت تكرماً 
 هةَ دينالربي ماذا يقول وينظم الشعراُء؟......    .أنت الذي نظم  
  هي أنت بل أنت اليد البيضاُء....     املصلحون أصابع مجعت يداً 
  ومن املديح تضرع ودعاُء......  ..عياً ما جئت بابك مادحاً بل دا

  يف مثلها يلقى عليك رجاُء..   .أدعوك عن قومي الضعاف ألزمٍة 
  ثقةٌ وال مجع القلوب صفاُء....    .أدرى رسول اهللا أن نفوسهم 

  ونعيم قوٍم يف القُيود بالُء.....       .رقدوا، وغرهم نعيم باطلٌ 
  ما مل ينل يف رومة الفقهاُء..  ....ظلموا شريعتك اليت نلنا ا 

  يف الدين والدنيا ا السعداُء...  .مشِت احلضارة يف سناهاواهتدى 
  حاٍد وحنت بالفال وجناُء....صلى عليك اهللا ما صحب الدجى 

  جبنان عدٍن آلك السمحاُء...... واستقبل الرضوان يف غرفام 
 سبب إليك فحسيب الزهراُء......خري الوسائل من يقع منهم على 
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 حممد بن عبد اهللا عليه أفضل الصالة والسالم مل يكن ميالده من األمهية كمثل مـيالد                 إن
أي رجل من الناس، فقد كانت األرض على موعد بعد أربعني عاما من مولده مع بعثـٍة                 

ت اهللا إىل أهل األرض، وكان الزمن على موعد مع كلمِة اهللا اخلامتـة إىل               هي آخر رساال  
  .الثقلني اجلن واإلنس

بعث اهللا نبيه حممدا على فترة من الرسل، ففتح اهللا بدعوته القلـوب، وأنـارت رسـالته           
  .الصدور، وكان للناس كالنهار يأيت بعد الليل، وكالنور يسطع من بعد الظالم

عوة من جوار الكعبة بيت اهللا احلرام، ليـضيء املـشارق واملغـارب،             لقد انطلق نور الد   
وِإذْ يرفَع ِإبراِهيم الْقَواِعد    {: ولتتحقق دعوة إبراهيم وبشارة عيسى عليهما الصالة والسالم       

 ِليمالْع ِميعالس أَنت كا ِإنلْ ِمنقَبا تنباِعيلُ رمِإسِت ويالْب ١٢٧:ةالبقر[ِمن[ ،  
وِإذْ قَالَ ِعيسى ابن مريم يابِنى ِإسراءيلَ ِإنى رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم مصدقًا لّما             { :  وقال تعاىل   

بين يدى ِمن التوراِة ومبشرا ِبرسوٍل يأِْتى ِمن بعِدى اسمه أَحمد فَلَما جـاءهم ِبالْبينـاِت                
  ].٦:الصف[واْ هاذَا ِسحر مِبني قَالُ

أي نـٍيب   . هو اإلجابة لدعوة إبراهيم، وكان هو التصديق لبشارة عيـسى          � كان حممد 
  !وأي رسول ؟! كان؟

إن العبارة لتنحين أمام مشائل هذا النيب وخصاله، وأي عبارة تصلح لترمجة ما كان عليـه                
فَِإنَّ اللَّه هو   {ملرء من أتباعه واملقتدين به،      وإنه لشرف كبري أن يكون ا     ! هذا النيب الكرمي؟  

 ظَِهري ذاِلك دعلَِئكَةُ بالْمو ِمِننيؤالْم اِلحصِريلُ وِجبو لَاهو٤:التحرمي[م.[  
لقد تشرف برؤيته وصحبته واإلميان به ونصرته جيلُ الصحابة الكرام، فكـانوا شـهادة              

 وجهادهم، ولكن هذه الصحبة ليست خاصة م، فكل         أخرى لنبوته يف إميام وإسالمهم    
  .يف حياته كلها� مسلم ميكن أن يصحب رسول اهللا

                                                 
   الشمائل احملمدية )٤٢٧٢ص  / ١ج  (-موسوعة خطب املنرب  انظر  - ٢٠٧
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إن الصحبة ذا املعىن مفتوحة لكل األجيال، فمن فاته أن يراه يف الدنيا ويصحبه فيها فإنه                
  .يستطيع أن يدرك صحبته وجواره ورؤيته يف اجلنة

، من أخذ ما أدرك الـصحبتني، ال أعـين          ))نيتكتاب اهللا وس  : ((هذا مرياثه بني الناس   
الصحبة اخلاصة، فهذه فضيلة ألصحابه األولني، ال يشاركهم فيها غريهم، ولكن أقـصد             

  .الصحبة العامة يف الدنيا، واجلوار الدائم يف اآلخرة
إن رسول اهللا وإن كان غائبا بشخصه عنا ـ ألنه مثل غريه من األنبياء وافاه أجله ـ إال   

مل يغب أبدا بأقواله وأعماله، فهو بيننا يف كل وقت، وحنتاج يقظة وانتباها لنرى هديه               أنه  
 وما محمد ِإالَّ رسولٌ قَد خلَت       {.أمامنا وسريته حولنا وأخالقه وفضائله عن مييننا ومشالنا       

         لَى أَعع متقُِتلَ انقَلَب أَو اتن ملُ أَفِإيسِلِه الرِمن قَب        رـضِه فَلَن ييِقبلَى عع نقَِلبن يمو قَاِبكُم
 اِكِرينالش ِزى اللَّهجيسئًا ويش ١٤٤:آل عمران[اللَّه.[  

أجل كانت سريته ملهمة وموجهة، فيها الشاهد لكل موقف من مواقف احلياة، ال حيتاج              
  .املسلمون سوى إىل البحث عنه

  ـــــــــــ
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   آن، يأمتر بأمره وينتهي بنهيهكان خلُقه القر
  

  :وهذه لقطات من هذا اخللق القرآين
 بين أَمريِن ِإالَّ أَخذَ     -� - أَنها قَالَت ما خير رسولُ اللَِّه        - رضى اهللا عنها     -  عن عاِئشةَ   

           عا كَانَ أَبا ، فَِإنْ كَانَ ِإثْمِإثْم كُني ا لَما ، ممهرسولُ اللَِّه         أَيسر قَمتا انمو ، هاِس ِمنالن د- 
    . ٢٠٨ ِلنفِْسِه ، ِإالَّ أَنْ تنتهك حرمةُ اللَِّه فَينتِقم ِللَِّه ِبها-�

فَاِحـشا والَ   -� - قَالَ لَم يكُـِن النِبـى   - رضى اهللا عنهما    -وعن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو      
شفَحتقُولُمكَانَ يالَقًا « :ا وأَخ كُمنسأَح اِركُمِخي ٢٠٩» ِإنَّ ِمن..  

         ِبىكَانَ الن ةَ رضى اهللا عنها قَالَتاِئشع نا         -�- وعقُلْ مي ُء لَمىِل الشجِن الرع هلَغِإذَا ب 
  .٢١٠رواه أبو داود »ونَ كَذَا وكَذَا ما بالُ أَقْواٍم يقُولُ« بالُ فُالٍَن يقُولُ ولَِكن يقُولُ 

 قَالَ كَانَ النِبـى     - رضى اهللا عنهما     - و عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن عتبةَ أَنَّ ابن عباٍس             
- �-              لْقَـاهي انَ ، ِحنيضمكُونُ ِفى را يم دوكَانَ أَجِر ، وياِس ِبالْخالن دوِريـلُ ،     أَجِجب 

 يلْقَاه كُلَّ لَيلٍَة ِفى رمضانَ حتى ينسِلخ ، يعِرض علَيِه النِبى            - علَيِه السالَم    -وكَانَ ِجبِريلُ   
مرسـلَِة   كَانَ أَجود ِبالْخيِر ِمن الريِح الْ- علَيِه السالَم - الْقُرآنَ ، فَِإذَا لَِقيه ِجبِريلُ     -� -

  .٢١١البخاريرواه .. 
 أَحسن الناِس ، وأَجود الناِس      -� - قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه      - رضى اهللا عنه     - وعن أَنٍس   

               ِبـىالن ملَقَّـاها ، قَالَ فَتتووا صِمعلَةً سِة لَيِدينلُ الْمأَه فَِزع قَداِس ، قَالَ والن عجأَشو ، - 
. » لَم تراعوا ، لَم تراعـوا       «  علَى فَرٍس َألِبى طَلْحةَ عرٍى ، وهو متقَلِّد سيفَه فَقَالَ            -�

  .٢١٢رواه البخاري. يعِنى الْفَرس . » وجدته بحرا  « -� -ثُم قَالَ رسولُ اللَِّه 

                                                 
   )٣٥٦٠(صحيح البخارى  - ٢٠٨
  )٣٥٥٩(صحيح البخارى  - ٢٠٩
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 عشر ِسِنني واللَِّه ما     -�- ماِلٍك قَالَ خدمت رسولَ اللَِّه        وعن ثَاِبٍت الْبناِنى عن أَنِس بنِ     
  .٢١٣قَطُّ والَ قَالَ ِلى ِلشىٍء ِلم فَعلْت كَذَا وهالَّ فَعلْت كَذَا  رواه مسلم. قَالَ ِلى أُفا

        ِبىقَالَ كَانَ الن ِرىدِعيٍد الْخأَِبى س ناءً  -� - وعيح دا ، فَِإذَا        أَشِرهاِء ِفى ِخدذْرالْع ِمن 
  .٢١٤ رواه البخاري .. رأَى شيئًا يكْرهه عرفْناه ِفى وجِهِه 

 شيئًا قَطُّ فَقَالَ    -�- وعِن ابِن الْمنكَِدِر سِمع جاِبر بن عبِد اللَِّه قَالَ ما سِئلَ رسولُ اللَِّه              
  .٢١٥مسلم رواه. الَ

 عن  - وكَانَ وصافًا    -سأَلْت خاِلي ِهند بن أَِبي هالَةَ التِميِمي        :  الْحسِن بِن عِلي قَالَ      وعِن
كَانَ رسولُ  :  وأَنا أَشتِهي أَنْ يِصف ِلي ِمنها شيئًا أَتعلَّق ِبِه فَقَالَ            -� -ِصفَِة رسوِل اللَِّه    

مفَخما ، يتلَأْلَأُ وجهه تلَأْلُؤ الْقَمِر لَيلَةَ الْبدِر ، وأَطْولَ ِمن الْمربـوِع ،               فَخما   -� -اللَِّه  
                 ـاِوزجفَلَـا ي قفَر هتِقيصع قَتفَرِر ، ِإذَا تعِجلَ الشِة ، رامالْه ِظيمذَِّب عشالْم ِمن رأَقْصو

  يةَ أُذُنمحش هرعاِبغَ                شواِجِب ، سوالْح جِبِني ، أَزالْج اِسعِن ، واللَّو رهأَز ، هفْرو وِه ، ِإذَا ه
                    لَـم ـنم هبسحي ، لُوهعي ورن ِنِني ، لَهى الِْعرأَقْن ، بضالْغ هِدري قا ِعرمهنيٍن بِر قَرغَي ِمن

 اللِّحيِة ، سهلَ الْخديِن ، ضِليع الْفَِم ، أَشنب ، مفَلَّج الْأَسنانَ ، دِقيـق                يتأَملْه أَشم ، كَثَّ   
الْمسربِة ، كَأَنَّ عنقَه ِجيد ِدمنٍة ِفي صفَاِء الِْفضِة ، معتِدلَ الْخلِْق باِدنَ متماِسك ، سـواٌء                 

   ِريضع ، ردالصو طْنالْب               رـواِديِس ، أَنالْكَـر مـخِن ، ضيِكبنالْم نيا بم ِعيدِر ، بدالص 
الْمتجرد ، موصولَ ما بين اللَّبِة والسرِة ِبشعٍر يجِري كَالْخطِّ ، عاِري الثَّدييِن والْبطِْن ِمما               

     ِن وياعالذِّر رعأَش ، ى ذَِلكـِة ،          ِسواحالر بحِن ، ريدنِر طَِويلَ الزدالص اِليأَعِن ويِكبنالْم
               ـِسيحِن ، ميصمانَ الْأَخصماِف ، خالْأَطْر اِئرِن ، سيمالْقَدِن والْكَفَّي ثْنِب ، شطَ الْقَصبس

 قُلَعا ، وتخطَّى تكَِفيا ، ويمِشي هونـا ، ذَِريـع            الْقَدميِن ينبو عنهما الْماُء ،ِإذَا زالَ زالَ      
                 هظَرِف ، نالطَّر اِفضا ، خعم فَتالْت فَتِإذَا الْتٍب ، وبص طُّ ِمنحنا يمى كَأَنشِة ِإذَا ميالِْمش

ِرِه الْملَاحظَةُ ، يسوق أَصحابه ، يبدر من        ِإلَى الْأَرِض أَطْولُ ِمن نظَِرِه ِإلَى السماِء ، جلُّ نظَ         
 متواِصلَ الْأَحزاِن ،    -� -كَانَ رسولُ اللَِّه    : قَالَ  . ِصف ِلي منِطقَه    : قُلْت  . لَِقي ِبالسلَاِم   

                                                 
   )٦١٥١( صحيح مسلم - ٢١٣
  )٦١٠٢ (٣٢/٨صحيح البخارى   - ٢١٤

   )٦١٥٨(-صحيح مسلم  - ٢١٥
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طَِويلَ الصمِت يفْتـِتح الْكَلَـام   داِئم الِْفكْرِة ، لَيست لَه راحةٌ ، لَا يتكَلَّم ِفي غَيِر حاجٍة ،           
                  سِمـثٌ لَـيد ، قْـِصريلَا تولٌ ولٌ لَا فُصاِمِع الْكَِلِم ، فَصوِبج كَلَّمتياِقِه ، ودِبأَش هِتمخيو

ا يذُم ذَواقًا ولَا يمدحه ،      ِبالْجاِفي ولَا الْمِهِني ، يعظِّم النعمةَ وِإنْ دقَّت لَا يذُم ِمنها شيٌء، لَ            
ولَا تغِضبه الدنيا ولَا ما كَانَ لَها ، فَِإذَا نوِزع الْحق لَم يعِرفْه أَحد ، ولَم يقُم ِلغضِبِه شـيٌء    

شار أَشار ِبكَفِّـِه كُلِّهـا ، وِإذَا        حتى ينتِصر لَه ، لَا يغضب ِلنفِْسِه ، ولَا ينتِصر لَها ، ِإذَا أَ             
تعجب قَلَبها ، وِإذَا تحدثَ  اتصلَ ِبها فَيضِرب ِبباِطِن راحِة الْيمنى باِطن ِإبهاِمِه الْيسرى ،                

لتبسم ، ويفْتر عـن     وِإذَا غَِضب أَعرض وأَشاح ، وِإذَا ضِحك غَض طَرفَه ، جلُّ ضِحِكِه ا            
فَكَتمها الْحسين زمانا ، ثُم حدثْته فَوجدته قَد سبقَِني ِإلَيِه ، فَسأَلْته عما             . ِمثِْل حب الْغماِم    

         ِجِه ورخمِلِسِه وجمِلِه وخدم نع اهأَلَ أَبس قَد هتدجوو هأَلْتئًا       سيش هِمن عدي كِْلِه ، فَلَمش .
   نيسوِل اللَِّه       : قَالَ الْحسوِل رخد نأَِبي ع أَلْتأْذُونٌ    :  قَالَ   -� -سفِْسِه مِلن ولُهخكَانَ د

 ِللَِّه وجزٌء ِلأَهِلِه وجزٌء     جزٌء: لَه ِفي ذَِلك ، فَكَانَ ِإذَا أَوى ِإلَى منِزِلِه جزأَ نفْسه ثَلَاثَةَ أَجزاٍء              
ثُم جزأَ نفْسه بينه وبين الناِس فَيرد ذَِلك علَى الْعامِة ِبالْخاصِة ، فَلَا يدِخر عـنهم                . ِلنفِْسِه  

 ِبِإذِْنِه ، وقَسمه علَى قَدِر فَـضِلِهم        شيئًا ، فَكَانَ ِمن ِسريِتِه ِفي جزِء الْأُمِة ِإيثَار أَهِل الْفَضلِ          
                اغَلُ ِبِهـمشتاِئِج ، فَيوذُو الْح مهِمنِن ويتاجذُو الْح مهِمنِة واجذُو الْح مهيِن ، فَِمنِفي الد

        يو ، مِغي لَهبنِبالَِّذي ي مهِبرخيو مهلَاِئميو مهِلحصا يقُولُ  ِفيم " :     ، اِئـبالْغ اِهدلِِّغ الشبِلي
               هفَِإن هتاجلَاِغي حِإب ِطيعتسلَا ي نةَ ماجوِني حِلغأَبا ولَاغَهِإب ِطيعتسلَا ي نٍة ماجوا ِفي حِلغأَبو

          اها ِإيلَاغَهِإب ِطيعتسلَا ي نةَ ماجا حلْطَانلَغَ سأَب نِة      مامالِْقي موِه ييمقَد اللَّه تثَبي . "  ذْكَرلَا ي
ِعنده ِإلَّا ذَاك ، ولَا يقْبلُ ِمن أَحٍد غَيره ، يدخلُونَ روادا ولَـا يتفَرقُـونَ ِإلَّـا عـن ذَواٍق         

كَانَ رسولُ اللَِّه   : يف كَانَ يصنع ِفيِه فَقَالَ      فَسأَلْته عن مخرِجِه كَ   : قَالَ  . ويخرجونَ أَِذلَّةً   
ولَا ينفِّرهم ، فَيكْـِرم     :  يخزنُ ِلسانه ِإلَّا ِمما ينفَعهم ويؤلِّفُهم ولَا يفَرقُهم أَو قَالَ            -� -

   اسالن ذَرحيو، ِهملَيلِّيِه عويٍم وكُلِّ قَو ـٍد   كَِرميأَح ـنع طِْويِر أَنْ يغَي ِمن مهِمن ِرستحيو 
ِسره ولَا خلُقَه ، يتفَقَّد أَصحابه ، ويسأَلُ الناس عما ِفي الناِس ، ويحسن الْحسن ويقَويِه ،                 

        رِر غَيِدلُ الْأَمتعم ، هوِهنيو حالْقُب حقَبيِميلُـوا ،           وي فُلُوا أَوغافَةَ أَنْ يخفُلُ مغِلٍف ، لَا يتخم
                   ، مهـاراِس ِخيالن ِمن هلُوني الَِّذين ، هوزجلَا يو قِن الْحع رقَصلَا ي ، ادتع هداٍل ِعنِلكُلِّ ح



 ٢٤٤

     مهظَمأَعةً ، وِصيحن مهظَمأَع هدِعن ملُهةً       أَفْضرازؤماةً واسوم مهنسِزلَةً أَحنم هدِعن  . هأَلْتفَس
 لَا يجِلس ولَا يقُوم ِإلَّا علَى ِذكٍْر ، ولَا يوطِّن           -� -كَانَ رسولُ اللَِّه    : عن مجِلِسِه فَقَالَ    

ى قَوٍم جلَس حيثُ ينتِهي ِبِه الْمجِلس ويـأْمر         الْأَماِكن وينهى عن ِإيطَاِنها ، وِإذَا انتهى ِإلَ       
      ـنم ، ـهِه ِمنلَيع ما أَكْردأَنَّ أَح هِليسج بسحِصيِبِه ، لَا ياِئِه ِبنلَسِطي كُلَّ جعيو ، ِبذَِلك

         تالْم وكُونَ هى يتح هرابٍة صاجِفي ح همقَاو أَو هالَسج        هدري ةً لَماجح أَلَهس نمو ،  فرص
ِإلَّا ِبها أَو ِبميسوٍر ِمن الْقَوِل ، قَد وِسع الناس ِمنه بسطَةٌ وِخلْقَةٌ ، فَصار لَهم أَبا وصـاروا                   

 وأَمانٍة ، لَا ترفَع ِفيِه الْأَصوات ،        ِعنده ِفي الْحق سواًء ، مجِلسه مجِلس ِحلٍْم وحياٍء وصبرٍ         
ولَا تؤبن ِفيِه الْحرم ولَا تنثَى فَلَتاته ، متعاِدِلني متواِصني ِفيِه ِبالتقْوى متواِضِعني ، يـوقِّرونَ                

      يِة واجونَ ذَِوي الْحِثرؤيو ِغريونَ الصمحريو الْكَِبري   ِريبفَظُونَ الْغقَالَ  . ح :  قُلْت : فكَي
 داِئم الِْبشِر ، سهلَ الْخلُِق ، لَين       -� -كَانَ رسولُ اللَِّه    : كَانت ِسريته ِفي جلَساِئِه ؟ قَالَ       

 ولَا عيـاٍب ولَـا      الْجاِنِب ، لَيس ِبفَظٍّ ولَا غَِليٍظ ، ولَا صخاٍب ِفي الْأَسواِق ، ولَا فَاِحشٍ             
: مزاٍح ، يتغافَلُ عما لَا يشتِهي ولَا يؤنس ِمنه ولَا يخيب ِفيِه ، قَد ترك نفْسه ِمن ثَلَـاٍث                    

ا ولَا يعيـره ولَـا      كَانَ لَا يذُم أَحد   : الِْمراُء والِْإكْبار وِمما لَا يعِنيِه ، وترك نفْسه ِمن ثَلَاٍث           
يطْلُب عورته ، ولَا يتكَلَّم ِإلَّا ِفيما رجا ثَوابه ، ِإذَا تكَلَّم أَطْرق جلَـساؤه كَأَنمـا علَـى                   

             أَن كَلَّمت نم ، هدونَ ِعنعازنتلَا يوا ، وكَلَّمت كَتِإذَا سو ، رالطَّي ُءوِسِهمـى     رتح وا لَـهتص
يفْرغَ ، حِديثُهم ِعنده حِديثُ أَوِليِتِهم ، يضحك ِمما يضحكُونَ ِمنه ، ويتعجـب ِممـا                

ـ                ى ِإذَا كَانَ أَصتأَلَِتِه ، حسمِطِقِه ونِة ِفي مفْولَى الْهِريِب عِللْغ ِبرصيو ، هونَ ِمنبجعتي هابح
ولَا يقْبلُ الثَّنـاَء ِإلَّـا ِمـن    " . ِإذَا رأَيتم طَاِلب الْحاجِة فَأَرِشدوه     : " لَيستجِلبوهم ويقُولُ   

: قُلْـت  : قَـالَ   . مكَاِفٍئ ، ولَا يقْطَع علَى أَحٍد حِديثَه حتى يجوزه فَيقْطَعه ِبنهٍي أَو ِقياٍم              
علَـى الِْحلْـِم    :  علَى أَربٍع    -� -كَانَ سكُوت رسوِل اللَِّه     : يف كَانَ سكُوته ؟ قَالَ      كَ

والْحذَِر والتقِْديِر والتفَكُِّر ، فَأَما تقِْديره فَِفي تسِويِتِه النظَر واِلاسِتماع بين الناِس ، وأَمـا               
  هذَكُّرت-   قَالَ   أَو :  هفَكُّرِر فَكَـاِن لَـا              -تبِفي الص الِْحلْم لَه ِمعجى ، وفْنيقَى وبا يفَِفيم 

أَخذُه ِبالْحسنى ِليقْتدوا ِبـِه ، وتركُـه        : يوِصبه ولَا يستِفزه ، وجِمع لَه الْحذَر ِفي أَربٍع          



 ٢٤٥

    هنوا عهتنِلي ا               الْقَِبيحينالـد ـملَه ـعمجا يِفيم امالِْقيو ، هتأُم ِلحصا يِفيم أْيالر هادهِإجو ،
  .٢١٦.والْآِخرةَ 

فَخما مفَخما الْفَخامِة ِفي الْوجـِه      : قَولُه: سِمعت أَبا عبيٍد، يقُولُ   : قَالَ عِلي بن عبِد الْعِزيزِ    
والْمربوع الَِّذي بين الطَِّويِل والْقَـِصِري والْمـشذُوب        . مِتالؤه مع الْجماِل والْمهابةِ   نبلُه وا 

         ِريرٍئ، قَالَ جِفي كُلِّ ش وه كَذَِلكطُ ِفي الطُّوِل، وفْروِق       : الْمـرالْع ـذَبـا شأَلِْوي ِبه
رجلُ الشعِر الرجلُ الَِّذي لَيس ِبالسبِط الَِّذي ال        : رباِل وقَولُه مشذَّب فَكَأَنما وكُنت علَى طِ    

والْعقَيـصةُ الـشعر   . تكْسر ِفيِه والْقَِطِط الشِديِد الْجعودِة، يقُولُ فَهو جعد بـين هـذَينِ    
     ِمنفُوِر، وضالْم ِمن وحن وهو قُوصعالْم  رملُ عقَو ـِه          : هلَيفَع ـفَّرض أَو قَّـصع أَو دلَب نم

لْقطَوٍل             . الْح عم سقَوا تكُونَ ِفيهاِجِب أَنْ يوِفي الْح ججاِبغٌ، الزوِن سياِجبالْح أَِزج لُهقَوو
ِإذَا ما الْغاِنيات برزنَ يوما وزججن      : مٍرجِميلُ بن مع  : ِفي أَطْراِفها وهو السبوغُ ِفيها، قَالَ     

              سقُولُ فَلَـيِصال، يتى يتِن حياِجبنُ الِْتقَاُء الْحٍن فَالْقَرِر قَرِفي غَي لُهقَوا وونيالْعو اِجبوالْح
ا كَانَ كَذَِلك أَبلَج، وذَكَر اَألصـمِعي، أَنَّ        هو كَذَِلك ولَِكن بينهما فُرجةٌ، يقَالُ ِللرجِل ِإذَ       

ِإذَا غَِضب در الْعرق الَِّذي     : وقَولُه بينهما عرق يدره الْغضب، يقُولُ     . الْعرب تستحِسن هذَا  
     ِتالُءهامو َءهوتنو ِغلْظُه هوررِن دياِجبالْح نيب .ـا أَنْ         والْقَنو ـفِني اَألنعِن يينرى الْعأَقْن لُهقَو

يكُونُ ِفيِه ِدقَّةٌ مع ارِتفَاٍع ِفي قَصبِتِه، يقَالُ ِمنه رجلٌ أَقْنى وامرأَةٌ قَنواُء اَألشـم أَنْ يكُـونَ    
الْكُثُوثَةُ أَنْ تكُونَ اللِّحيةُ غَير دِقيقٍَة وال طَِويلَـٍة         وقَولُه كَثُّ اللِّحيِة    . اَألنف دِقيقًا ال قَنا ِفيهِ    

. وقَولُه ضِليع الْفَم أَحسبه يعِني ِحلَةً ِفي الشفَتينِ       . ولَِكن ِفيها كَثَاثَةٌ ِمن غَيِر عظٍْم وال طُولٍ       
ِه ِرقَّةٌ وتحدد، يقَالُ ِمنه رجلٌ أَشـنب وامـرأَةٌ          وقَولُه أَشنب اَألشنب هو الَِّذي ِفي أَسنانِ      

لَمياُء ِفي شفَتيها حوةُ لَعِس وِفي اللِّثَاِث وِفي أَنياِبها شـنب           : شنباُء، وِمنه قَولُ ِذي الرمةِ    
     قفَرت هاننالَِّذي ِفي أَس وه فَلَّجالْمو .الْمةِ       ورِة ِإلَى الـسالطَّلَب نيِر الَِّتي بعةُ الشبرس .  رـعش

  :يجِري كَالْخطِّ، قَالَ اَألعشى
  اَألنَ لَما ابيضت مسربِتي وعضضت ِمن ناِبي علَى خاتِم

                                                 
 وفيه جهالة )١٧٨٦٨)(٢٦ص  / ١٦ج  (-املعجم الكبري للطرباين  - ٢١٦



 ٢٤٦

وقَولُه ضخم الْكَرِديِس، اختلَف الناس ِفي      . وقَولُه ِجيد دميٍة، الِْجيد الْعنق، والدميةُ الصورةُ      
            اِديسلُ الْكَرعجي مهضعباِح، واَأللْو ِظيمع هأَن اهنعمو ،الِْعظَام ِهي مهضعاِديِس، فَقَالَ بالْكَر

داِن الْعظْماِن اللَّذَاِن ِفي الـساِعديِن   والزن. والْكَراِديس ِفي غَيِر هذَا الِْكتابِ    . رؤوس الِْعظَامِ 
سبطُ الْقَصِب، الْقَصب كُلُّ عظٍْم ِذي مخ ِمثْلَ        . الْمتِصالِن ِبالْكَفَّيِن، وصفَه ِبطُوِل الذِّراعِ    

       ِصفُها، ياِدِهمِتدا اموِطِهمبسِن، وياعالذِّرِن ويدضالْعِن واقَيةِ    السمِبطُوِل الِْعظَاِم، قَالَ ذُو الر :
جو علَي ِفي الْبرى قَصبا ِخداال أَراد ِبالْبرى اُألسِورةَ والِْخالِخلَ وقَولُـه شـِئن الْكَفَّـيِن                

     اِطِنهِم ِفي بالْقَد ِمن صمالِْغلِْظ اَألخ ضعا بأَنَّ فَيِهم ِريدِن، ييمالْقَدا    وِرهـدص نـيـا با م
وعِقِبها وهو الَِّذي ال يلِْصق ِباَألرِض ِمن الْقَدميِن ِفي الْوسِط، قَالَ اَألعشى يِصف امـرأَةً               

  ِشيا ِفي الْمطَاِئها         : ِبِإب ِني أَنَّ ذَاكعانُ، يصمخ لُهقَوِعلٌ وتنِك موا ِبالشهصمكَأَنَ أَخ ِضعولْم
ِمن قَدميِه ِفيِه تجاِف عِن اَألرِض وارِتفَاع وهو مأْخوذٌ ِمن خموصِة الْبطِْن وِهي ضـمرةٌ،               

وقَولُه مِسيح الْقَدميِن، يعِني أَنهما ملْسواِن لَيس       . يقَالُ ِمنه رجلٌ خمصانٌ وامرأَةٌ خمصانةٌ     
قَولُـه  . ينبو عنهما الْماَء، يعِني أَنه ال ِثياب ِللْماِء علَيِهما        : ِفي ظُهوِرِهما تكَسر وِلهذَا قَالَ    

ـ           ع ِإذَا خطَا تكَفَّيا يعِني التمايلَ أَخذَه ِمن تكَفَّيا السفُن وقَولُه ذُريع الِْمـشيِة، يعِنـي واِس
كَأَنما ينحطُّ ِفي صبٍب، أَراه يِريد أَنه مقِْبلٌ علَى ما بين يديِه غَاض بصره ال يرفَعه                . الْخطَا

خاِفض الطَّرِف نظَره ِإلَـى اَألرِض      : ِإلَى السماِء، وكَذَِلك يكُونُ الْمنحطُّ، ثُم فَسره، فَقَالَ       
وقَولُه ِإذَا الْتفَت الْتفَت جِميعا، يِريد أَنـه ال يلْـِوي عنقَـه دونَ              . ثَر ِمن نظَِرِه السماءَ   أَكْ

وقَولُه دِمثٌ، هو اللَّين السهلُ وِمنه ِقيلَ ِللْرجِل        . جسِدِه، فَِإنَّ ِفي هذَا بعض الِْخفَِّة والطَّيشِ      
: ، وِمنه حِديثُ أَنه كَانَ ِإذَا أَنْ يبولُ فَمالَ ِإلَى دِمٍث وقَولُه ِإذَا غَِضب أَعرض وأَشاح               دِمثٌ

     لُهقَوو ذَّركُونُ الْحي قَدو دةُ الْحاحاِإلش :         ركَـشاِر أَنْ تاالفِْتراِم، ومالْغ بِمثِْل ح نع رفْتيو
ناَألس               ِريـراِنِه، قَـالَ جنأَس اضيِبِه ب هبش دراِم الْبمالْغ بحةً، وقَهِر قَهغَي اِحكًا ِمنانَ ض :

                ادوا، الـرادولُونَ رخـدي لُهقَواِم وِن غَموتم ِمن ردحت درب هكَأَن لَى أَغَرع اكوِري السجي
 ونَ والطَّاِلب   ملُهقَو هِمنو ،اِئدر مهدأَح    لَهأَه كِْذبال ي اِئدالر       ،ـادتع هداٍل ِعنِلكُلِّ ح لُهقَوو

    لَه دأَع قَدةً وِني ِعدعي .           ِلسجا يمِإن فرعا يِضعوفِْسِه ملُ ِلنعجأَي ال ي ،اِكناَألم وِطنال ي
 ِكنمثُ ييفَقَالَ          ح ،هرفَس فِْسِه ثُمِلن هتاجكُونُ ِفيِه حِضِع الَِّذي يوِفي الْم ـثُ   : هيح ِلسجي



 ٢٤٧

ينِتِهي ِبِه الْمجِلس، وِمنه حِديثُه علَيِه السالِم أَنه نهى أَنْ يوِطن الرجلُ الْمكَانَ ِفي الْمسِجِد               
  ِعريالْب وِطنا يكَم .             هِمناُء وسِفيِه الن فوصقُولُ ال يي ،ِرمِفيِه الْح نبؤِلِسِه ال تجِفي م لُهقَوو

 ِديثُهاُء � حسِفيِه الن تنِر ِإذَا أُبعِن الشى عهن هأَن.  
  .كان على هذه األخالق كلها، وعلى ما هو أعظم منها

 لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عِزيـز        {:يف كتبه العزيز  ولقد شهد له ربه ذه اخلصال       
 ِحيمر ءوفر ِمِننيؤِبالْم كُملَيع ِريصح مِنتا عِه ملَي١٢٨:التوبة[ع[ ،  

فَـضواْ ِمـن    فَِبما رحمٍة من اللِّه ِلنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَِليظَ الْقَلِْب الَن           {:  وقال تعاىل   
               لَى اللِّه ِإنَّ اللّهكَّلْ عوفَت تمزِر فَِإذَا عِفي اَألم مهاِورشو ملَه ِفرغتاسو مهنع ففَاع ِلكوح

كِِّلنيوتالْم ِحبسورة آل عمران) ١٥٩(} ي.   
عِن ابـِن   ! والغلظة؟ هذا هو املبعوث يف العرب، أهل العصبية والقبلية واجلفاء واخلشونة           

يا أَيها الناس ِإنكُـم     «  فَقَالَ   -� - قَالَ خطَب رسولُ اللَِّه      - رضى اهللا عنهما     -عباٍس  
كَما بدأْنا أَولَ خلٍْق نِعيده وعدا علَينا        ( - ثُم قَالَ    -محشورونَ ِإلَى اللَِّه حفَاةً عراةً غُرالً       

ِإن    ا فَاِعِلنيِة    ) ا كُنقَالَ    -ِإلَى آِخِر اآلي ـِة          - ثُمامالِْقي مـوى يكْسالَِئِق يلَ الْخِإنَّ أَوأَالَ و 
                   بـا راِل ، فَـأَقُولُ يمالـش ذَات ذُ ِبِهمخؤِتى فَيأُم اٍل ِمناُء ِبِرججي هِإنأَالَ و ، اِهيمرِإب

وكُنت ( فَأَقُولُ كَما قَالَ الْعبد الصاِلح      . فَيقَالُ ِإنك الَ تدِرى ما أَحدثُوا بعدك        . أُصيحاِبى  
            ِهملَيع ِقيبالر تأَن تِنى كُنتفَّيوا تفَلَم ِفيِهم تما دا مِهيدش ِهملَيع (     الَِء لَـمؤقَالُ ِإنَّ هفَي

الُوا مزي مهقْتذُ فَارنم قَاِبِهملَى أَعع يندت٢١٧رواه البخاري»  ر.  
عن خاِلد بِن معدانَ قَـالَ  ، فأصحابه فالزمه فإنه طريق النجاة �  انظر ما فارق عليه النيب

الِْعرباض بن ساِريةَ وهو    حدثَِنى عبد الرحمِن بن عمٍرو السلَِمى وحجر بن حجٍر قَاالَ أَتينا            
فَسلَّمنا ) والَ علَى الَِّذين ِإذَا ما أَتوك ِلتحِملَهم قُلْت الَ أَِجد ما أَحِملُكُم علَيهِ            (ِممن نزلَ ِفيِه    

    ِبِسنيقْتمو اِئِدينعو اِئِرينز اكنيا أَتقُلْنو .  ص اضبولُ اللَّـِه      فَقَالَ الِْعرسا رلَّى ِبن-�-  ذَات 
يوٍم ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موِعظَةً بِليغةً ذَرفَت ِمنها الْعيونُ ووِجلَت ِمنها الْقُلُـوب فَقَـالَ                

          ِإلَي دهعاذَا تٍع فَمدوِعظَةُ موِذِه مولَ اللَِّه كَأَنَّ هسا را فَقَالَ   قَاِئلٌ يى اللَّـِه    « نقْوِبت أُوِصيكُم

                                                 
   )٤٦٢٥( ٦/٧٠صحيح البخارى - ٢١٧



 ٢٤٨

              كُملَيا فَعِتالَفًا كَِثريى اخريِدى فَسعب كُمِمن ِعشي نم ها فَِإنِشيبا حدبِإنْ عِة والطَّاعِع ومالسو
ها وعضوا علَيها ِبالنواِجـِذ وِإيـاكُم       ِبسنِتى وسنِة الْخلَفَاِء الْمهِديني الراِشِدين تمسكُوا بِ      

  .٢١٨رواه أبو داود. »ومحدثَاِت اُألموِر فَِإنَّ كُلَّ محدثٍَة ِبدعةٌ وكُلَّ ِبدعٍة ضالَلَةٌ 
ِإنـا أَرسـلْناك    {: ال خيفى على مسلم أن اهللا سبحانه وتعاىل أمر بتعظيم نبيه فقال تعاىل            و

 ا واِهدأَِصـيالً            شةً وكْـرب وهحبستو وهقّروتو وهرزعتوِلِه وسرواْ ِباللَِّه وِمنؤا لّتِذيرنا ورشبم
، وتعزيره نصره وتأييده ومنع كل ما يؤذيه، وتوقريه إجاللـه وإكرامـه             ]٩،  ٨:الفتح[}

 العاليـة واألخـالق     وتشريفه، وقد أعطى املوىل سبحانه هلذا النيب الكرمي من الـصفات          
احملمـود عنـد اهللا وعنـد       : العظيمة ما يدعو كل مسلم أن حيبه ويعظمه، فهو حممد أي          
  .مالئكته، عند أهل أرضه ومسائه، حممود اخلصال والصفات

من نظر يف أخالقه علم أا خري أخالق اخللق وأكرم مشائل البشر، كان أصـدق النـاس                 
. ، وأعظمهم عفوا، وأوفاهم ذمة، وأشدهم تواضعا      حديثًا، وأعظمهم أمانة، وأجودهم كفًا    

 قُلْـت   - رضى اهللا عنهما     -عن عطَاِء بِن يساٍر قَالَ لَِقيت عبد اللَِّه بن عمِرو بِن الْعاِص             
صـوف ِفـى    قَالَ أَجلْ ، واللَِّه ِإنه لَمو     .  ِفى التوراِة    -� -أَخِبرِنى عن ِصفَِة رسوِل اللَِّه      

التوراِة ِببعِض ِصفَِتِه ِفى الْقُرآِن يا أَيها النِبى ِإنا أَرسلْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا ، وِحـرزا                
             الَ سالَ غَِليٍظ وِبفَظٍّ و سكِّلَ ، لَيوتالْم كتيموِلى سسرِدى وبع تأَن ، نيياٍب ِفـى   ِلُألمخ

اَألسواِق ، والَ يدفَع ِبالسيئَِة السيئَةَ ولَِكن يعفُو ويغِفر ، ولَن يقِْبضه اللَّه حتى يِقيم ِبِه الِْملَّةَ                 
        ِإالَّ اللَّه قُولُوا الَ ِإلَهاَء ِبأَنْ يجوآذَا     . الْعا ، ويما عنيا أَعِبه حفْتيـا غُلْفًـا       وقُلُوبا ، وما صن

    ٢١٩.أخرجه البخاري .
  ـــــــــــ

                                                 
 مجع ناجذ وهو أقصى األضراس: النواجذ - صحيح )٤٦٠٩(سنن أىب داود  - ٢١٨

 صياح:  سخاب -احلصن  : احلرز  ) ٢١٢٥(ارىصحيح البخ - ٢١٩



 ٢٤٩

  التيسري والرفقاألمر ب
  

  ِبىِن النٍس عأَن نوا «  قَالَ -� -عفِّرنالَ توا ورشبوا ، ورسعالَ توا ورس٢٢٠»ي.   
 ِإذْ جاَء أَعراِبـى     -�-ِجِد مع رسوِل اللَِّه     عن أَنس بِن ماِلٍك  قَالَ بينما نحن ِفى الْمس         و 

-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـِه      .  مه مه  -�-فَقَام يبولُ ِفى الْمسِجِد فَقَالَ أَصحاب رسوِل اللَِّه         
�- »     وهعد وهِرمزالَ  . »الَ تى بتح كُوهرولَ اللَِّه     . فَتسِإنَّ ر ثُم-�- د      فَقَالَ لَـه اهع »

ِإنَّ هِذِه الْمساِجد الَ تصلُح ِلشىٍء ِمن هذَا الْبوِل والَ الْقَذَِر ِإنما ِهى ِلِذكِْر اللَِّه عز وجـلَّ                  
لْقَوِم فَجاَء  قَالَ فَأَمر رجالً ِمن ا    .-�-أَو كَما قَالَ رسولُ اللَِّه      . »والصالَِة وِقراَءِة الْقُرآِن    
  ٢٢١.ِبدلٍْو ِمن ماٍء فَشنه علَيِه
 ِبىِن النِريٍر عج نقَالَ -�- وع  » ريِم الْخرحي فْقِم الررحي ن٢٢٢.»م  

يِحـب  يا عاِئشةُ ِإنَّ اللَّه رِفيق «  قَالَ -�- أَنَّ رسولَ اللَِّه -�-عن عاِئشةَ زوِج النِبى   و
 اها ِسولَى مِطى ععا الَ يمِف ونلَى الْعِطى ععا الَ يفِْق ملَى الرِطى ععيو فْق٢٢٣»الر.  

     ِبىِج النوةَ زاِئشع نوع-�-    ِبىِن النٍء ِإالَّ        «  قَالَ   -�- عـىكُونُ ِفى شالَ ي فْقِإنَّ الر
 ِمن عزنالَ يو هانز هانٍء ِإالَّ شى٢٢٤.»ش.  

  ـــــــــــ

                                                 
   )٦٩(صحيح البخارى  - ٢٢٠
  صبه صبا متقطعا:  شن - )٦٨٧(صحيح مسلم  - ٢٢١
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   )٦٧٦٧(صحيح مسلم  - ٢٢٤



 ٢٥٠

  احلذر من الغضب
  

والَِّذين يجتِنبونَ كَباِئر الِْإثِْم والْفَـواِحش      {: قال جل وعال يف بيان بعض أوصاف املؤمنني       
  .سورة الشورى ) ٣٧(} وِإذَا ما غَِضبوا هم يغِفرونَ

الَ « قَـالَ   .  أَوِصـِنى    -� -أَنَّ رجالً قَالَ ِللنِبـى       - رضى اهللا عنه     -وعن أَِبى هريرةَ    
 بضغا ، قَالَ . » تارِمر ددفَر » بضغ٢٢٥»الَ ت..   

      ِبىاِب النحأَص ٍل ِمنجر نلٌ     -�-وعجولَ اللَّهِ   :  قَالَ قَالَ رسا رِصِنى يالَ « :قَـالَ   . أَو
  بضغلُ . »تجولُ اللَِّه       قَالَ الرسقَالَ ر ِحني تا قَالَ فَِإذَا    -صلى اهللا عليه وسلم   - فَفَكَّرم 

كُلَّه رالش عمجي بض٢٢٦ .الْغ  
قَـالَ  . يا رسولَ اللَِّه ، دلَِّني علَى عمٍل يدِخلُِني الْجنـةَ           : قُلْت  : وعن أَِبي الدرداِء قَالَ     

رواه الطَّبراِني ِفـي    " . لَا تغضب ، ولَك الْجنةُ       : " -صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      -رسولُ اللَِّه   
  ٢٢٧الْكَِبِري

بينما رسولُ اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم جـاِلس ومعـه           : وعن سِعيِد بِن الْمسيِب، أَنه قَالَ     
 فَو هابحـةَ،                أَصالثَّاِني آذَاه كٍْر ثُمو بأَب هنع تمفَص ،فَآذَاه ،هناُهللا ع ِضيكٍْر رلٌ ِبأَِبي بجر قَع

فَصمت عنه أَبو بكٍْر ثُم آذَاه الثَّاِلثَةَ، فَانتصر ِمنه أَبو بكٍْر، فَقَام رسولُ اِهللا صلَّى اللَّه علَيـِه                  
أَوجدت علَي يا رسولَ اِهللا ؟ فَقَالَ رسولُ اِهللا         : م ِحني انتصر أَبو بكٍْر، فَقَالَ أَبو بكْرٍ       وسلَّ

   لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص " :             قَـعو ترـصتا انفَلَم ،ا قَالَ لَكِبم هكَذِّباِء يمالس ِمن لَكلَ مزن
  .٢٢٨"لَم أَكُن ِلأَجِلس ِإذْ وقَع الشيطَانُ الشيطَانُ فَ

لَيس الشِديد ِبالصرعِة   «  قَالَ   -� - أَنَّ رسولَ اللَِّه     - رضى اهللا عنه     -عن أَِبى هريرةَ    و 
  .  .٢٢٩» ، ِإنما الشِديد الَِّذى يمِلك نفْسه ِعند الْغضِب 

                                                 
   )٦١١٦( صحيح البخارى - ٢٢٥
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  )٦١١٤(صحيح البخارى  - ٢٢٩



 ٢٥١

لَيس الشِديد من غَلَـب ،      : قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم        : ، قَالَ   وعن أَِبي هريرةَ    
هفْسن غَلَب نم ِديدا الشم٢٣٠ ."ِإن  

ِر ِإلَـى   خطَبنا رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم خطْبةً بعد الْعـص          : وعن أَِبي سِعيٍد ، قَالَ      
أَلَا ِإنَّ الدنيا خِضرةٌ    : " مغيِرباِن الشمِس ، حِفظَها من حِفظَها ، ونِسيها من نِسيها ، فَقَالَ             

وا النساَء ،   حلْوةٌ ، وِإنَّ اللَّه مستخِلفُكُم ِفيها فَينظُر كَيف تعملُونَ ، أَلَا فَاتقُوا الدنيا ، واتقُ              
               ـوتميا ، وِمنؤا ميحيا ، وِمنؤم ولَدي نم مهى ، ِمنتقَاٍت شلَى طَبِلقُوا عخ مِني آدأَلَا ِإنَّ ب

ِفرا ، مؤِمنا ، وِمنهم من يولَد كَاِفرا ، ويحيا كَاِفرا ، ويموت كَاِفرا ، وِمنهم من يولَد كَـا   
ويحيا كَاِفرا ، ويموت مؤِمنا ، وِمنهم من يولَد مؤِمنا ، ويحيا مؤِمنا ، ويموت كَاِفرا ، أَلَا                 
ِإنَّ خير التجاِر من كَانَ حسن الْقَضاِء حسن الطَّلَِب ، أَلَا وشر التجاِر من كَـانَ سـيئَ                  

قَضاِء سيئَ الطَّلَِب ، فَِإذَا كَانَ حسن الْقَضاِء سيئَ الطَّلَِب ، أَو حـسن الطَّلَـِب سـيئَ              الْ
          ـريخِء ، أَلَـا وِطيَء الْفَيِب بضالْغ ِريعكَانَ س ناِل مجالر رِإنَّ شا ، أَلَا وا ِبههاِء فَِإنالْقَض

 بِطيَء الْغضِب سِريع الْفَيِء ، فَِإذَا كَانَ سِريع الْغضِب سِريع الْفَيِء فَِإنهـا     الرجاِل من كَانَ  
ِبها ، وِإذَا كَانَ بِطيَء الْغضِب بِطيَء الْفَيِء فَِإنها ِبها ، أَلَّا ِإنَّ الْغضب جمرةٌ توقَّـد ِفـي                   

     رت أَلَم ، مِن آدِف ابوج              ضفَالْـأَر اِجِه ، فَِإذَا كَانَ ذَِلـكدِتفَاِخ أَوانِه ، وينيِة عرمِإلَى ح 
ينصب ِعند اسِتِه ، ثُم رجـع  : قَالَ الْحسن " الْأَرض ، أَلَا ِإنَّ ِلكُلَّ غَاِدٍر ِلواًء ِبقَدِر غَدرِتِه         

أَلَا ولَا غَاِدر أَعظَم غَدرا ِمن أَِمِري عامٍة ، أَلَا لَا يمـنعن             : " ِإلَى حِديِث أَِبي سِعيٍد ثُم قَالَ       
رجلًا مهابةُ الناِس أَنْ يتكَلَّم ِبحق ِإذَا عِلمه ، أَلَا ِإنه لَم يبق ِمن الدنيا ِفيما مضى ِمنها ِإلَّـا                    

 ِمكُموي ِمن قِّيا بكَم هى ِمنضا مذَا ِفيم٢٣١"ه  
ثَلَاثٌ من كُن ِفيِه، آواه اُهللا      : " قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      : وعِن ابِن عباٍس، قَالَ   

: " سولَ اِهللا ؟، قَالَ   وما هن يا ر   : ، ِقيلَ "ِفي كَنفَِه، وستر علَيِه ِبرحمِتِه، وأَدخلَه ِفي محبِتِه         
 رفَت ِإذَا غَِضبو ،غَفَر ِإذَا قَِدرو ،كَرش ِطيِإذَا أُع ن٢٣٢"م  

                                                 
 صحيح) ٧١٧) (٤٩٣ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٠

٢٣١ -  اِلِسيالطَّي دنسحسن ) ٢٢٥٨(  م 

 فيه جهالة ) ٤١١٩) (٢٤٩ / ٦ (-  شعب اإلميان  - ٢٣٢



 ٢٥٢

ِإذَا غَِضب أَحدكُم وهو    : " ِإنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ لَنا        : وعن أَِبي ذَر، قَالَ   
  ٢٣٣"ذَهب عنه الْغضب، وِإلَّا فَلْيضطَِجع قَاِئم فَلْيجِلس، فَِإنْ 

  ـــــــــــ

                                                 
 صحيح ) ٧٩٣٢) (٥٢٦ / ١٠ (-وشعب اإلميان  )٤٧٨٤ (- املكرت -  سنن أيب داود  - ٢٣٣



 ٢٥٣

  ����حلمه 
  

 أُناسـا ِفـى     -� - قَالَ لَما كَانَ يوم حنيٍن آثَر النِبى         - رضى اهللا عنه     -عن عبِد اللَِّه     
عطَى عيينةَ ِمثْلَ ذَِلـك ، وأَعطَـى     الِْقسمِة ، فَأَعطَى اَألقْرع بن حاِبٍس ِمائَةً ِمن اِإلِبِل ، وأَ          
قَالَ رجلٌ واللَِّه ِإنَّ هِذِه الِْقسمةَ ما       . أُناسا ِمن أَشراِف الْعرِب ، فَآثَرهم يومِئٍذ ِفى الِْقسمِة          

فَأَتيته فَأَخبرتـه    . -� - النِبى   فَقُلْت واللَِّه ُألخِبرنَّ  . عِدلَ ِفيها ، وما أُِريد ِبها وجه اللَِّه         
فَمن يعِدلُ ِإذَا لَم يعِدِل اللَّه ورسولُه رِحم اللَّه موسى قَد أُوِذى ِبأَكْثَر ِمـن هـذَا                 « فَقَالَ  
 رب٢٣٤»فَص    

ِإنَّ هـِذِه  : فَقَالَ رجـلٌ  ، ما قَسما   يو�قَسم رسولُ اللَِّه    : وعن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد قَالَ       
فَأَتيته وهو ِفي ملَـٍإ     �أَما واللَِّه لَآِتين رسولَ اللَِّه      : فَقُلْت  ، لَِقسمةٌ ما أُِريد ِبها وجه اللَِّه       

وسى قَد أُوِذي ِبأَكْثَر ِمن هـذَا       رِحم اللَّه م  : فَساررته فَغِضب حتى احمر وجهه ثُم قَالَ        
رب٢٣٥."فَص   

ِإنَّ اللَّه تبارك وتعـالَى     : قَالَ عبد اِهللا بن سالٍَّم      : وعن  يوسف بِن عبِد اِهللا بِن سالٍَّم قَالَ          
ه لَم يبق ِمن عالَماِت النبوِة شيٌء ِإالَّ        ِإن: لَما أَراد هدى زيِد بِن سعنةَ ، قَالَ زيد بن سعنةَ            

يسِبق ِحلْمه  : ِحني نظَرت ِإلَيِه ، ِإالَّ اثْنتيِن لَم أَخبرهما ِمنه          �وقَد عرفْتها ِفي وجِه محمٍد      
        ِه ِإالَّ ِحلْملَيِل عهةُ الْجِشد هِزيدالَ يو ، لَههج          ِرففَـأَع اِلطَـهَألنْ أُخ لَه لَطَّفأَت تا ، فَكُن

 لَههجو هولُ اِهللا    : قَالَ  . ِحلْمسر جرأَِبـي طَاِلـٍب ،         �فَخ نب ِليع هعماِت ، ورجالْح ِمن
يةُ بِني فُالٍَن قَـد أَسـلَموا       يا رسولَ اِهللا ، قَر    : فَأَتاه رجلٌ علَى راِحلَِتِه كَالْبدِوي ، فَقَالَ        

                مهابأَص قَدا ، وغَدر قزالر ماهوا أَتلَمِإنْ أَس مهأَن مهتربأَخ تكُنالَِم ، ولُوا ِفي اِإلسخدو
              وا ِمنجرخولَ اِهللا ، أَنْ يسا رى ، يشا أَخأَنِث ، ويالْغ طٌ ِمنقَحةٌ وا    ِشدا كَمعالَِم طَماِإلس 

            لْتِبِه فَع مِغيثُهي نم ِهمِسلَ ِإلَيرأَنْ ت تأَيا ، فَِإنْ رعلُوا ِفيِه طَمخولُ اِهللا   : قَالَ  . دسر ظَرفَن
لَ زيد بن سعنةَ    قَا. ما بِقي ِمنه شيٌء يا رسولَ اهللاِ      : ِإلَى رجٍل جاِنبه ، أُراه عمر ، فَقَالَ         �

                                                 
   )٣١٥٠ (- املكرت -صحيح البخارى - ٢٣٤
  صحيح) ٥٣٦(مسند الشاشي  - ٢٣٥



 ٢٥٤

 :     لَه ِه فَقُلْتِإلَي تونِني فُـالٍَن              : فَداِئِط بح ا ِمنلُومعا مرمِني تِبيعأَنْ ت لْ لَكه ، دمحا مي
جـِل كَـذَا    الَ يا يهوِدي ، ولَِكن أَِبيعك تمرا معلُوما ِإلَى أَ         : ِإلَى أَجِل كَذَا وكَذَا ؟ فَقَالَ       

          ِني فُالٍَن ، قُلْتاِئطَ بي حمالَ أُسكَذَا ، وِني     : وعـايفَب ، معـاِني ،      �نيِهم فَأَطْلَقْـت ،
فَأَعطَاهـا  : فَأَعطَيته ثَماِنني ِمثْقَاالً ِمن ذَهٍب ِفي تمٍر معلُوٍم ِإلَى أَجِل كَذَا وكَذَا ، قَـالَ                

فَلَما كَانَ قَبلَ محلِّ اَألجـِل  : قَالَ زيد بن سعنةَ . اعجلْ علَيِهم وأَِغثْهم ِبها  : الرجلَ وقَالَ 
ِفي جنازِة رجٍل ِمن اَألنصاِر ومعه أَبو بكٍْر ، وعمر          �ِبيوميِن أَو ثَالَثٍَة ، خرج رسولُ اِهللا        

    فَرنانُ وثْمعو ،              ذْتِه ، فَأَخِإلَي لَساٍر فَجِجد ا ِمننِة دازنلَى الْجلَّى عا صاِبِه ، فَلَمحأَص ِمن
           قُلْت ٍه غَِليٍظ ، ثُمجِه ِبوِإلَي تظَرناِمِع قَِميِصِه ، وجقِّـي ؟        : ِبمح ـدمحا مقِْضيِني يأَالَ ت

:  عبد الْمطَِّلِب ِبمطٍْل ، ولَقَد كَانَ ِلي ِبمخالَطَِتكُم ِعلْـم ، قَـالَ               فَواللَِّه ما عِلمتكُم بِني   
ونظَرت ِإلَى عمر بِن الْخطَّاِب وعيناه تدوراِن ِفي وجِهِه كَالْفَلَِك الْمستِديِر ، ثُم رمـاِني               

ما أَسمع ، وتفْعلُ ِبِه ما أَرى ؟ فَوالَِّذي         �لُ ِلرسوِل اِهللا    أَي عدو اِهللا ، أَتقُو    : ِببصِرِه وقَالَ   
ينظُر ِإلَـى   �بعثَه ِبالْحق ، لَوالَ ما أُحاِذر فَوته لَضربت ِبسيِفي هذَا عنقَك ، ورسولُ اِهللا               

ا أَحوج ِإلَى غَيِر هذَا ِمنك يا عمر ، أَنْ تـأْمرِني            ِإنا كُن : عمر ِفي سكُوٍن وتؤدٍة ، ثُم قَالَ        
                  ِرينِعـش هِزدو ، قَّـهفَاقِْضِه ح رما عِبِه ي بِة ، اذْهاعبِن التسِبح هرأْمتاِء ، وِن اَألدسِبح

     هتعا ركَانَ مِرِه مغَي ا ِمناعص  .   ديقَالَ ز :  بِنـي        فَذَهادزقِّـي ، واِني حفَقَض رمِبي ع
       ٍر ، فَقُلْتمت ا ِمناعص ِرينةُ ؟ قَالَ      : ِعشاديِذِه الزا هولُ اِهللا    : مسِني ررأَم�   كأَنْ أَِزيـد

      فَقُلْت ، كتعا ركَانَ م؟ قَالَ      : م رما عِرفُِني يعأَت :       ؟ قُلْت تأَن نالَ ، فَم :    ـنب ديا زأَن
مـا  �فَما دعاك أَنْ تقُولَ ِلرسوِل اِهللا       : نعم ، الْحبر ، قَالَ      : الْحبر ؟ قُلْت    : سعنةَ ، قَالَ    

         ؟ فَقُلْت لْتا فَعلُ ِبِه مفْعتو ، ـهِ          : قُلْتجا ِفـي وهفْترع ِة قَدوباِت النالَمكُلُّ ع رما عي 
يسِبق ِحلْمه جهلَه ، والَ يِزيده      : ِحني نظَرت ِإلَيِه ِإالَّ اثْنتيِن لَم أَختِبرهما ِمنه         �رسوِل اِهللا   

 ربا ،   ِشدةُ الْجهِل علَيِه ِإالَّ ِحلْما ، فَقَِد اختبرتهما ، فَأُشِهدك يا عمر أَني قَد رِضيت ِباللَّهِ               
نِبيا ، وأُشِهدك أَنَّ شطْر ماِلي فَِإني أَكْثَرها ماالً صدقَةٌ علَى           �وِباِإلسالَِم ِدينا ، وِبمحمٍد     

 أَو علَـى  : أَو علَى بعِضِهم ، فَِإنك الَ تسعهم كُلَّهم ، قُلْت           : ، فَقَالَ عمر    �أُمِة محمٍد   
ِضِهمعوِل اِهللا       . بسِإلَى ر ديزو رمع عجفَر�    ديأَنَّ         : ، فَقَالَ زو ، ِإالَّ اللَّـه أَنْ الَ ِإلَه دهأَش



 ٢٥٥

    ولُهسرو هدبا عدمحوِل اِهللا          �مسر عم ِهدشو ، قَهدصِبِه و نفَآم ،�    ةً ، ثُمكَِثري اِهدشم
فِّيوِبٍرتدم رقِْبالً غَيم وكبِة توا  . ِفي غَزديز اللَّه ِحم٢٣٦"ر  

فعن زاِرٍع وكَانَ ِفى وفِْد عبِد الْقَيِس قَالَ لَما قَِدمنا الْمِدينةَ فَجعلْنا نتبادر ِمـن رواِحِلنـا                 
    ِبىالن دلُ يقَبفَن-�-   لَهِرجـِه          - قَالَ   - ويبثَو فَلَِبس هتبيى عى أَتتح جاَألش ِذرنالْم ظَرتانو
    ِبىى النأَت ثُم-�-    اةُ        «  فَقَالَ لَهاَألنو الِْحلْم ا اللَّهمهِحبِن ييلَّتخ ولَ   . »ِإنَّ ِفيكسا رقَالَ ي

      ج ا أَِم اللَّهِبِهم لَّقخا أَتا قَالَ  اللَِّه أَنِهملَيلَِنى عا « بِهملَيع لَكبج ِل اللَّهِللَّـِه  . »ب دمقَالَ الْح
ولُهسرو ا اللَّهمهِحبِن ييلَّتلَى خلَِنى عب٢٣٧.الَِّذى ج  
لْنا نتبادر ِمن رواِحِلنا    لَما قَِدمنا الْمِدينةَ فَجع   : وعن زاِرٍع، وكَانَ ِفي وفِْد عبِد الْقَيِس، قَالَ       

وِرجلَه، وانتظَر الْمنِذر الْأَشج حتى أَتى عيبته، فَلَِبس ثَوبه، ثُم أَتى            �فَنقَبلُ يد رسوِل اِهللا     
  ِبيالن�  ا اهللاُ    : " ، فَقَالَ لَهمهِحبِن ييلَّتخ ِإنَّ ِفيك :  اةُ   الِْحلْمالْأَنـا    : ، قَالَ "، وولُ ِإنسا ري

الْحمـد ِللَّـِه    : ، قَالَ "بِل اُهللا جبلَك علَيِهما     : " لَنخلَق ِبِهما أَِم اُهللا جبلَِني علَيِهما ؟، قَالَ       
 ولُهسرا اُهللا ومهِحبِن ييلَّتلَى خلَِني عب٢٣٨"الَِّذي ج  

ِإنَّ ِفيك خصلَتيِن يِحبهما اللَّه     : قَالَ َألشج أَشج عبِد الْقَيِس       �أَنَّ النِبي   : ٍس  وعِن ابِن عبا  
  ٢٣٩ ."الِْحلْم واَألناةُ: 

 حق فَأَغْلَظَ لَـه     -صلى اهللا عليه وسلم   -وعن أَِبى هريرةَ قَالَ كَانَ ِلرجٍل علَى رسوِل اللَِّه          
مفَه     ِبىالن ابحصلى اهللا عليه وسلم   - ِبِه أَص-    ِبىِإنَّ  « -صلى اهللا عليه وسـلم    - فَقَالَ الن

                                                 
  حسن) ٢٨٨) (٥٢٢ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٦
:  أبتاع   -وهي القحط واجلَدب    :  السنة   -لى األسفار واألمحال، ويقَع على الذكر واألنثى        البعري القوي ع  :  الراحلة   -

البـرد  -اقترب  :  دنا   -مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، واملُد مقدار ما ميأل الكفني             : الوسق  -أشتري  
ما بني املنكـب  :  العاتق -الشد واجلذب بقوة :  اجلبذ  -بع فيه صور    الشملَةُ املخطَّطة، وقيل ِكساء أسود مر     : والبردة  
مكيال املدينة تقدر بـه احلبـوب       :  الصاع   -اللحم الذي بني الكتف والصدر ترتعد عند الفزع         :  الفَِريصة   -والعنق  

 الشطر -امل املتبحر يف العلم الع: احلرب -اخلوف الشديد والفزع : الروع -وسعته أربعة أمداد ، واملد هو ما ميأل الكفني          
  النصف: 

 مستودع الثياب: العيبة -صحيح   )٥٢٢٧(سنن أىب داود  - ٢٣٧

  صحيح )٨٥٦٠) (٢٩٤ / ١١ (- شعب اإلميان - ٢٣٨
  مجل له سن معني: السن - )٤١٩٤ (- املكرت -وصحيح مسلم) ٢٣٠٦ (- املكرت - صحيح البخارى- ٢٣٩



 ٢٥٦

فَقَالُوا ِإنا الَ نِجـد ِإالَّ      . » اشتروا لَه ِسنا فَأَعطُوه ِإياه       - فَقَالَ لَهم    -ِلصاِحِب الْحق مقَاالً    
 - أَو خيـركُم     -فَاشتروه فَأَعطُوه ِإياه فَِإنَّ ِمـن خيـِركُم         «  قَالَ   .ِسنا هو خير ِمن ِسنهِ    

  ٢٤٠.»أَحسنكُم قَضاًء 
استسلَف رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ِمن رجٍل تمر          : وعن أَِبي حميٍد الساِعِدي ، قَالَ       

لَيس ِعندنا الْيوم شيٌء ،     :  يتقَاضاه ، قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم           لَوٍن ، فَلَما جاءَ   
واغَدراه ، فَتذَمر عمر ،     : فَِإنْ ِشئْت أَخرت عنا حتى يأِْتينا شيٌء فَنقِْضيك ، فَقَالَ الرجلُ            

دعنا يا عمر ، فَِإنَّ ِلصاِحِب الْحـق مقَـاال ،           : اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      فَقَالَ لَه رسولُ    
فَـانطَلَقُوا ،   : انطَِلقُوا ِإلَى خولَةَ ِبنِت حِكيٍم اَألنصاِريِة فَالْتِمسوا لَنا ِعندها تمرا ، قَـالَ              

  ِدي ِإلَّ   : فَقَالَتا ِعناِهللا مفَقَالَ             و ، لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسوا رربٍة ، فَأَخذَِخري رمات :
                    فَقَـالَ لَـه ، ـلَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوِل اِهللا صسلَ ِإلَى رأَقْب هوا قَضفَلَم ، وهفَاقْض ذُوهخ :

ِإنَّ : ت وأَطَبت ، فَقَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم            نعم ، قَد أَوفَي   : استوفَيت ؟ قَالَ    
  ٢٤١"ِخيار ِعباِد اِهللا ِعند اِهللا الْموفُونَ الْمطَيبونَ

   ـــــــــــ

                                                 
  )١٢٦ (- املكرت -صحيح مسلمو) ٧٢٠٤) (١٨١ / ١٦ (- صحيح ابن حبان - ٢٤٠
  حسن) ١٠٤٥) (٢١٠ / ٢ (- املعجم الصغري للطرباين - ٢٤١



 ٢٥٧

  عفوه عن أعدائه
  

 ِإلَى الطَّاِئِف ماِشـيا     -� -ِبي  لَما توفِّي أَبو طَاِلٍب خرج الن     : عن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر قَالَ       
علَى قَدميِه ، يدعوهم ِإلَى الِْإسلَاِم ، فَلَم يِجيبوه ، فَانصرف فَأَتى ِظـلَّ شـجرٍة فَـصلَّى                  

نـاِس ، أَرحـم     اللَّهم ِإني أَشكُو ِإلَيك ضعف قُوِتي ، وهواِني علَى ال         : " ركْعتيِن ثُم قَالَ    
                هلَّكْتِإلَى قَِريٍب م ِني ؟ أَممهجتي ودِكلُِني ِإلَى عت نِإلَى م اِحِمنيالر محأَر ، تأَن اِحِمنيالر

 ِبوجِهـك   أَمِري ؟ ِإنْ لَم تكُن غَضبانَ علَي فَلَا أُباِلي ، غَير أَنَّ عاِفيتك أَوسع ِلي ، أُعوذُ                
الَِّذي أَشرقَت لَه الظُّلُمات ، وصلَح علَيِه أَمر الدنيا والْآِخرِة ، أَنْ ينِزلَ ِبي غَضبك أَو يِحلَّ                 

  ٢٤٢ِني  رواه الطَّبرا" . ِبي سخطُك ، لَك الْعتبى حتى ترضى ، ولَا حولَ ولَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه 
ِإنَّ عاِئشةَ رِضي اُهللا    : حدثَِني عروةُ بن الزبيِر، رِضي اُهللا عنهما قَالَ       : عِن ابِن ِشهاٍب قَالَ   و

         لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اِهللا صسِلر ا قَالَتهأَن هثَتدا حهنكَـانَ أَ      : ع موي كلَيى علْ أَته  ـدش
         لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهٍد ؟ قَالَ صِم أُحوي ِمن كلَيـا        : " عم دكَانَ أَشِمِك وقَو ِمن لَِقيت لَقَد

 هكَذَا قَالَ ابـن     -لَِقيت ِمنهم يوم الْعقَبِة أَنْ عرضت نفِْسي علَى ابِن عبِد ياِليلَ بِن ِكلَاٍب              
 فَلَم يِجبِني ِإلَى ما أَردت فَانطَلَقْت وأَنا مغموم علَى وجِهي فَلَم            - وِإنما هو كُلَالٌ     طَِريٍف

أَستِفق ِإلَّا وأَنا ِبقَرِن الثَّعاِلِب فَرفَعت رأِْسي فَِإذَا سحابةٌ قَد أَظَلَّتِني فَنظَرت فَِإذَا ِفيها ِجبِريلُ               
اِني فَقَالَ   عادفَن لَامِه السلَي :              ـكلَيوا عدا رمو لَك ِمكلَ قَوقَو ِمعس لَّ قَدجو زِإنَّ اَهللا ع ،

فَناداِني ملَك الِْجباِل فَسلَّم علَـي  : وقَد بعثَ ِإلَيك ملَك الِْجباِل ِلتأْمره ِبما ِشئْت ِفيِهم قَالَ 
يا محمد ِإنَّ اَهللا عز وجلَّ قَد سِمع قَولَ قَوِمك لَك وأَنا ملَك الِْجباِل وقَد بعثَِنـي         : م قَالَ ثُ

فَقَالَ رسـولُ   " ربك ِإلَيك ِلتأْمرِني ِبأَمِرك ِبما ِشئْت فَِإنْ ِشئْت أَنْ أُطِْبق علَيِهم الْأَخشبيِن             
بلْ أَرجو أَنْ يخرج ِمن أَصلَاِبِهم من يعبد اَهللا وحده لَا يشِرك            : " ِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم    ا

  ٢٤٣ "ِبِه شيئًا

                                                 
  حسن ) ١٠٣٦) ( ٣١٥ / ١ (-العلمية -الدعاء للطرباين  - ٢٤٢
  )٤٧٥٤ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٣٢٣١ (- املكرت -وصحيح البخارى ) ٢٦٢٤ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٢٤٣



 ٢٥٨

  ِقبـلَ  -� - أَخبره أَنه غَزا مع رسوِل اللَِّه        - رضى اهللا عنهما     -وعن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه      
 قَفَلَ معه ، فَأَدركَتهم الْقَاِئلَةُ ِفى واٍد كَِثِري الِْعـضاِه ،            -� -نجٍد ، فَلَما قَفَلَ رسولُ اللَِّه       

 ، وتفَرق الناس ِفى الِْعضاِه يستِظلُّونَ ِبالشجِر ، ونزلَ رسولُ اللَِّه            -� -فَنزلَ رسولُ اللَِّه    
- �- تحولُ اللَِّه                  تسِإذَا ر ةً ، ثُمموا ننفَِنم اِبرقَالَ ج ، فَهيا سِبه لَّقٍة ، فَعرمس - �- 

ِإنَّ هـذَا اختـرطَ      « -� -يدعونا ، فَِجئْناه فَِإذَا ِعنده أَعراِبى جاِلس فَقَالَ رسولُ اللَِّه           
    تفَاس اِئما نأَنِفى ، ويس  اللَّـه ى قُلْتِمن كعنمي نا ، فَقَالَ ِلى ملْتِدِه صِفى ي وهو ، قَظْتي .

 اِلسذَا ج وا هولُ اللَِّه . » فَهسر هاِقبعي لَم ٢٤٤ "-� -ثُم  
 بن عبـِد الـرحمِن ، أَنَّ     وعِن الزهِري ، حدثَِني ِسنانُ بن أَِبي ِسناٍن الدؤِلي ، وأَبو سلَمةَ           

      اِريصِد اللَِّه اَألنبع نب اِبرج-      ِبياِب النحأَص كَانَ ِمنوِل      -� وسر عا مغَز ها أَنمهربأَخ 
الْقَاِئلَةُ ِفي واٍد كَِثِري    قَفَلَ معه ، فَأَدركَتهم     �غَزوةً قَبلَ نجٍد ، فَلَما قَفَلَ رسولُ اللَِّه         �اللَِّه  

وتفَرق الناس ِفي الِْعضاِه ، يستِظلُّونَ الشجر ، ونزلَ رسـولُ  �الِْعضاِه ، فَنزلَ رسولُ اللَِّه  
يـدعونا  � تحت ِظلِّ شجرٍة ، فَعلَّق ِبها سيفَه ، فَِنمنا نومةً ، فَِإذَا رسـولُ اللَّـهِ               �اللَِّه  

ِإنَّ هذَا اخترطَ سيِفي وأَنا ناِئم      : �فَأَجبناه ، فَِإذَا ِعنده أَعراِبي جاِلس ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه           
ف اللَّه ، فَـشام الـسي     : ما يمنعك ِمني ؟ فَقُلْت      : فَاستيقَظْت وهو ِفي يِدِه صلْتا ، فَقَالَ        

  ٢٤٥."وقَد فَعلَ ذَِلك�وجلَس فَلَم يعاِقبه رسولُ اللَِّه 
قَاتلَ رسولُ اللَِّه صلى اهللا عليـه وسـلم   : وعن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنهما ، قَالَ     

جاَء رجلٌ ِمنهم يقَالُ لَه غَورثُ بـن        محاِرب خصفَةَ ِبنخٍل ، فَرأَوا ِمن الْمسِلِمني غُرةً ، فَ         
مـن  : الْحاِرِث حتى قَام علَى رأِْس رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ِبالـسيِف ، فَقَـالَ                 

صـلى اهللا   فَسقَطَ السيف ِمن يِدِه ، فَأَخذَه رسولُ اللَِّه         : اللَّه ، قَالَ    : يمنعك ِمني ؟ قَالَ     
تشهد أَنَّ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّـه       : كُن خير آِخٍذ ، قَالَ      : من يمنعك ؟ قَالَ     : عليه وسلم ، وقَالَ     

أُعاِهدك علَى أَنْ الَ أُقَاِتلَك ، وال أَكُونُ مع قَوٍم يقَاِتلُونك ، قَالَ             : وأَني رسولُ اللَِّه ؟ قَالَ      
 :ِمِه ، فَقَالَ              فَخاَء ِإلَى قَوفَج ِبيلَهولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم سسـِد    : لَّى رِعن ِمن كُمِجئْت

                                                 
  )  ٤١٣٥ (- املكرت -صحيح البخارى - ٢٤٤
 صحيح) ٣٢١٤(مسند الشاميني  - ٢٤٥



 ٢٥٩

خيِر الناِس ، فَلَما حضرِت الصالةُ صلَّى رسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم صالةَ الْخوِف ،                
 ِبِإزاِء الْعدو ، وطَاِئفَةٌ تصلِّي مع رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليـه             وكَانَ الناس طَاِئفَتيِن ، طَاِئفَةٌ    

               ، ِهموداِء عِبِإز الَِّذين أُولَِئك ِضعووا مفُوا فَكَانرصِن ، فَانيتكْعر هعم لَّى ِبالَِّذينوسلم ، فَص
 صلى اهللا عليه وسلم ركْعتيِن فَكَانت ِللناِس ركْعتـيِن          وجاَء أُولَِئك فَصلَّى ِبِهم رسولُ اللَّهِ     

  ٢٤٦"ركْعتيِن ، وِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم أَربع ركَعاٍت
 فَر ِعكِْرمةُ بن أَِبي جهٍل يوم الْفَتِح عاِمدا ِإلَى الْـيمِن ، وأَقْبلَـت أُم              : وعن عروةَ ، قَالَ     

حِكيِم ِبنِت الْحاِرِث بِن ِهشاٍم وِهي يومِئٍذ مسلَمةٌ ، وِهي تحت ِعكِْرمةَ بِن أَِبي جهـٍل ،                 
ِفي طَلَِب زوِجها ، فَأَِذنَ لَها وأمنه ، فَخرجـت ِبروِمـي لَهـا              �فَاستأْذَنت رسولَ اللَِّه    

  فِْسهن نا عهداوفَر              مهاثَتغتكَّةَ فَاسم اٍس ِمنلَى أُنع تى قَِدمتح لَه بقَرتيِه ونملْ تزت ا ، فَلَم
                 لَـسا جٍة ، فَلَمِفينِفي س ِكبكَانَ ر قَدةَ ، وامِض ِتهعا ِببهجوز كَترفَأَد ، ثَقُوهِه فَأَولَيع

الَ يجوز ها هنا أَحد يدعو شيئًا ِإالَّ        : عزى ، فَقَالَ أَصحاب السِفينِة      ِفيها نادى ِبالالِت والْ   
واللَِّه لَِئن كَانَ ِفي الْبحِر وحده أَنه ِفي الِْبر وحـده ،            : اللَّه وحده مخِلصا ، فَقَالَ ِعكِْرمةُ       

، فَرجع ِعكِْرمةُ مع امرأَِتِه ، فَدخلَ علَى رسـوِل اللَّـِه            �لَى محمٍد   أُقِْسم ِباللَِّه َألرِجعن إِ   
� هفَقَِبلَ ِمن ، هعايفَب"  

يا محمـد ، ِإنَّ هـِذِه   : قُلْت �لَما انتهيت ِإلَى رسوِل اللَِّه : وقَالَ ِعكِْرمةُ بن أَِبي جهٍل     
 ِني ِإنتربولُ اللَِّه       أَخسِني ، فَقَالَ رتنأَم ك� :     فَقُلْت ، آِمن تأَن :       ِإالَّ اللَّـه أَنَّ الَ ِإلَه دهأَش

وحده الَ شِريك لَه ، وأَنت عبد اللَِّه ورسولُه ، وأَنت أَبر الناِس ، وأَصدق الناِس ، وأَوفَى                  
يا رسولَ  : أَقُولُ ذَِلك وِإني لَمطَأِْطِئ رأِْسي اسِتحياًء ِمنه ، ثُم قُلْت           :  ِعكِْرمةُ   الناِس ، قَالَ  

اللَِّه ، استغِفر ِلي كُلَّ عداوٍة عاديتكَها ، أَو موِكٍب ، أَوضعت ِفيِه أُِريد ِفيِه ِإظْهار الشرِك                 
اللَّهم اغِْفر ِلِعكِْرمةَ كُلَّ عداوٍة عاداِنيها ، أَو موِكٍب ، أَوضع ِفيـِه             : �ِه  ، فَقَالَ رسولُ اللَّ   

        قُلْت ، ِبيِلكس نع دصأَنْ ي ِريدقَالَ            : ي ، هلِّمفَأُع لَمعا تِر ميِني ِبخرولَ اللَِّه ، مسا رقُلْ : ي
 :     أَنَّ الَ ِإلَه دهقَـالَ                أَش ِبيِلِه ، ثُـمِفي س اِهدجتو ، ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ، ِإالَّ اللَّه

أَما واللَِّه يا رسولَ اللَِّه ، الَ أَدع نفَقَةً كُنت أَنفَقْتها ِفي الصد عن سِبيِل اللَّـِه ِإالَّ                  : ِعكِْرمةُ  

                                                 
  صحيح) ٤٣٢٢(املستدرك للحاكم - ٢٤٦



 ٢٦٠

 سِبيِل اللَِّه ، وال قَاتلْت ِقتاال ِفي الصد عن سِبيِل اللَِّه ِإالَّ أَبلَيت ِضـعفَه                أَنفَقْت ِضعفَها ِفي  
ِفي سِبيِل اللَِّه ، ثُم اجتهد ِفي الِْقتاِل حتى قُِتلَ يوم أَجناِدين شِهيدا ِفي ِخالفَِة أَِبـي بكْـٍر                   

      قَدو ، هنع اللَّه ِضيولُ اللَِّه    رسكَانَ ر�        ِفيوا ، فَتقُهدصاِزِن يولَى هِتِه عجح امع لَهمعتاس
  ٢٤٧"وِعكِْرمةُ يومِئٍذ ِبتبالَةَ �رسولُ اللَِّه 

ِهند ِبنت   قَالَت ِإنَّ    - رضى اهللا عنها     -وعِن ابِن ِشهاٍب حدثَِنى عروةُ بن الزبيِر أَنَّ عاِئشةَ          
 - أَو ِخباٍء    -عتبةَ بِن رِبيعةَ قَالَت يا رسولَ اللَِّه ما كَانَ ِمما علَى ظَهِر اَألرِض أَهلُ أَخباٍء                

        اِئكبِل أَخأَه ِذلُّوا ِمنأَنْ ي ِإلَى بى       -أَحيحي كش ، اِئكِخب أَو -    موالْي حبا أَصم لُ   ثُمأَه 
قَالَ رسولُ اللَِّه   .  أَحب ِإلَى ِمن أَنْ يِعزوا ِمن أَهِل أَخباِئك أَو ِخباِئك            - أَو ِخباٍء    -أَخباٍء  

قَالَت يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ أَبا سفْيانَ رجـلٌ         . » وأَيضا والَِّذى نفْس محمٍد ِبيِدِه       « -� -
يكقَالَ ِمس الَِّذى لَه ِمن أَنْ أُطِْعم جرح لَىلْ عوِف «  ، فَهرع٢٤٨»الَ ِإالَّ ِبالْم  .   

  ةَ قَالَتاِئشع نوع :        اِء أَِسِريِهمكَّةَ ِفي ِفدلُ مثَ أَهعا بـوِل اِهللا      ، لَمسر تِبن بنيز ثَتعب
داِء زوِجها أَِبي الْعاِص بِن الرِبيِع، وبعثَت ِفيِه ِبِقلَادٍة لَها كَانـت        صلَّي اُهللا علَيِه وسلَّم ِفي فِ     

خِدجيةُ أَدخلَتها علَى أَِبي الْعاِص ِحني بنى علَيها، فَلَما رأَى رسولُ اِهللا صلَّى اللَّـه علَيـِه                 
     ا ِرقَّةً شلَه قةَ رالِْقلَاد لَّمسقَالَوو ،اهنيع تعمى دتةً، حـا   : " ِديدطِْلقُـوا لَهأَنْ ت متأَيِإنْ ر

ِبأَِبينا أَنـت وأُمنـا     ، يا رسولَ اِهللا    : فَقَالُوا" أَِسريها، وأَنْ تردوا علَيها الَِّذي لَها، فَافْعلُوا        
   .  ٢٤٩" لَهافَأَطْلَقُوه، وردوا علَيها الَِّذي

  ـــــــــــ 

                                                 
  صحيح مرسل) ٥٠٥٧ـ٥٠٥٦(املستدرك للحاكم  - ٢٤٧
  )٤٥٧٦ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٦٦٤١ (- املكرت -صحيح البخارى - ٢٤٨
  حسن ) ٤٧٠٨) (١٣٦ / ١٢ (-شرح مشكل اآلثار  - ٢٤٩



 ٢٦١

  الوصية باجلار
  

    رمِن عِن ابولُ اللَِّه      - رضى اهللا عنهما     - عسوِصيِنى   « :-� - قَالَ قَالَ رِريلُ يالَ ِجبا زم
 ثُهرويس هأَن تنى ظَنتاِر ح٢٥٠»ِبالْج.   

        ارج كَانَ لَه هٍرو، أَنمِن عِد اِهللا ببع ناةَ، قَالَ      وعالش حكَانَ ِإذَا ذَبو ،وِديهِملُوا ِإلَى  :  ياح
ما زالَ ِجبِريلُ يوِصيِني    : " جاِرنا ِمنها، فَِإني سِمعت رسولَ اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ          

 ثُهرويس هأَن تنى ظَنتاِر ح٢٥١ "ِبالْج  
يا أَبا ذَر ِإذَا طَبخت مرقَةً فَأَكِْثر ماَءها وتعاهد          « -�- ذَر قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه       عن أَِبى و

 كان٢٥٢»ِجري .  
ِإذَا طَبخت مرقًا فَأَكِْثر ماَءه ثُم انظُر أَهـلَ         «  أَوصاِنى   -�-عن أَِبى ذَر قَالَ ِإنَّ خِليِلى       و

  ٢٥٣.»ن ِجرياِنك فَأَِصبهم ِمنها ِبمعروٍف بيٍت ِم
من كَانَ يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر فَـالَ        «  :-� - وعن أَِبى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه         

ه ، ومن كَانَ يـؤِمن ِباللَّـِه        يؤِذ جاره ، ومن كَانَ يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر فَلْيكِْرم ضيفَ          
 تمصِلي ا أَوريقُلْ خِم اآلِخِر فَلْيوالْي٢٥٤» و.  

أَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَانَ لَه جار يهوِدي لَا بأْس ِبخلُِقِه ،              : وعِن ابِن أَِبي حسيٍن     
أَتشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّـا      : "  اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبأَصحاِبِه ، فَقَالَ          فَمِرض فَعاده رسولُ  

، فَنظَر ِإلَى أَِبيِه ، فَسكَت أَبوه ، وسكَت الْفَتى ، ثُم الثَّاِنيـةَ ،       " اللَّه ، وأَني رسولُ اللَِّه ؟       
قُلْ ما قَالَ لَك ، فَفَعلَ ، فَمات ، فَأَرادِت الْيهود أَنْ تِليه             : الَ أَبوه ِفي الثَّاِلثَِة     ثُم الثَّاِلثَةَ ، فَقَ   

                                                 
   )٦٠١٥(صحيح البخارى  - ٢٥٠

 صحيح ) ٩١١٥) (١٠٧ / ١٢ (-شعب اإلميان  - ٢٥١

  )٦٨٥٥(صحيح مسلم  - ٢٥٢
   )٦٨٥٦(صحيح مسلم  - ٢٥٣
  )٦٠١٨( صحيح البخارى - ٢٥٤



 ٢٦٢

         لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسفَقَالَ ر ، " :     كُملَى ِبِه ِمنأَو نحن "     لَّى اللَّهص ِبيالن لَهسفَغ ،
ِه ولَيِه علَيلَّى عصو ، طَهنحو ، هكَفَّنو لَّم٢٥٥"س  

  ـــــــــــ

                                                 
 )صحيح مرسل( جامع احلديث ) ٩٦٣٤(و) ٩٩٢٠(مصنف عبد الرزاق - ٢٥٥



 ٢٦٣

   باألطفالةرمحال
  

 علَى أَِبى سيٍف    -� - قَالَ دخلْنا مع رسوِل اللَِّه       - رضى اهللا عنه     - عن أَنِس بِن ماِلٍك     
 ِإبـراِهيم فَقَبلَـه   -� - فَأَخذَ رسولُ اللَِّه - علَيِه السالَم   - وكَانَ ِظئْرا ِإلبراِهيم     -الْقَيِن  

 -وشمه ، ثُم دخلْنا علَيِه بعد ذَِلك ، وِإبراِهيم يجود ِبنفِْسِه ، فَجعلَت عينا رسوِل اللَّـِه                  
 وأَنت يا رسولَ اللَّـِه      -نه   رضى اهللا ع   -فَقَالَ لَه عبد الرحمِن بن عوٍف       .  تذِْرفَاِن   -�

ِإنَّ الْعين تـدمع ،      « -� -ثُم أَتبعها ِبأُخرى فَقَالَ     . » يا ابن عوٍف ِإنها رحمةٌ      « فَقَالَ  
              اِهيمـرا ِإبي اِقكا ِبِفرِإنا ، ونبى رضرا يقُولُ ِإالَّ مالَ ننُ ، وزحي الْقَلْبـونَ    وونزحلَم  «  .

٢٥٦.  
ما ِمن الناِس مسِلم     « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه      - رضى اهللا عنه     -عن أَنِس بِن ماِلٍك     و

              ِتِه ِإيمحِل رةَ ِبفَضنالْج اللَّه لَهخثَ ِإالَّ أَدوا الِْحنلُغبي لَِد لَمالْو ثَالَثَةٌ ِمن لَه وتمي  م٢٥٧»اه 
 .  

 - قَالَ أَرسلَِت ابنةُ النِبى      - رضى اهللا عنهما     -وعن أَِبى عثْمانَ قَالَ حدثَِنى أُسامةُ بن زيٍد         
ـ  « فَأَرسلَ يقِْرئ السالَم ويقُولُ .  ِإلَيِه ِإنَّ ابنا ِلى قُِبض فَائِْتنا     -� م لَـهذَ وا أَخا ِإنَّ ِللَِّه م

         ِسبتحلْتو ِبرصى ، فَلْتمسٍل مِبأَج هدكُلٌّ ِعنطَى وا     . » أَعهنأِْتيِه لَيلَيع قِْسمِه تِإلَي لَتسفَأَر
رِفع ، فَقَام ومعه سعد بن عبادةَ ومعاذُ بن جبٍل وأُبى بن كَعٍب وزيد بن ثَاِبٍت وِرجالٌ ، فَ                 

.  كَأَنهـا شـن   - قَالَ حِسبته أَنه قَـالَ     - الصِبى ونفْسه تتقَعقَع     -� -ِإلَى رسوِل اللَِّه    
   اهنيع تذَا فَقَالَ         . فَفَاضا هولَ اللَِّه مسا ري دعِفى قُلُوِب      « فَقَالَ س ا اللَّهلَهعةٌ جمحِذِه ره

   .  ٢٥٨» ، وِإنما يرحم اللَّه ِمن ِعباِدِه الرحماَء ِعباِدِه

                                                 
  احلداد والصائغ:  القني -زوج املرضعة غري ولدها:  ظئر -)١٣٠٣(صحيح البخارى  - ٢٥٦
   )١٣٨١( صحيح البخارى - ٢٥٧
  تضطرب وتتحرك:  تقعقع - )١٢٨٤(صحيح البخارى  - ٢٥٨



 ٢٦٤

         ِبىالن تأَيقَالَ ر اِرىصةَ اَألنادأَِبى قَت نـاِص         -�- وعأَِبـى الْع تةُ ِبنامأُمو اسالن مؤي 
      ِبىِت النِبن بنيةُ زناب ىهاِتِقِه فَِإذَا     -�-ولَى عوِد         عجالـس ِمـن فَعِإذَا را وهعضو كَعر

    ٢٥٩..أَعادها
 - قَالَ قَبلَ رسولُ اللَّـِه       - رضى اهللا عنه     - عبِد الرحمِن أَنَّ أَبا هريرةَ       سلَمةَ بنِ أيب  عِن  و
�-         ج ِميِمىاِبٍس التح نب عاَألقْر هدِعنو ِلىع نب نسا   الْحِإنَّ ِلـى      . اِلس عفَقَالَ اَألقْـر

من الَ يرحم   «  ثُم قَالَ    -� -فَنظَر ِإلَيِه رسولُ اللَِّه     . عشرةً ِمن الْولَِد ما قَبلْت ِمنهم أَحدا        
 محر٢٦٠» الَ ي..  

 فَقَالَ تقَبلُونَ الصبيانَ    -� -ِبى   قَالَت جاَء أَعراِبى ِإلَى الن     - رضى اهللا عنها     -عن عاِئشةَ   و
 ملُهقَبا نفَم . ِبىةَ  « -� -فَقَالَ النمحالر قَلِْبك ِمن اللَّه عزأَنْ ن لَك ِلكأَم ٢٦١»أَو.   

  ـــــــــــ

                                                 
 )١٢٤١(صحيح مسلم  - ٢٥٩

   )٥٩٩٧(صحيح البخارى  - ٢٦٠
  )٥٩٩٨(صحيح البخارى - ٢٦١



 ٢٦٥

  حنانه وشفقته باملريض
  

      رمِن عِد اللَِّه ببع نقَالَ - رضى اهللا عنهما     - ع          ـاهفَأَت ى لَهكْوةَ شادبع نب دعكَى ستاش 
  ِبىوٍد               -� -النعسِن مِد اللَِّه ببعقَّاٍص وِن أَِبى وِد بعسٍف ووِن عِن بمحِد الربع عم هودعي 

قَالُوا الَ  . » قَد قَضى   « قَالَ   فَلَما دخلَ علَيِه فَوجده ِفى غَاِشيِة أَهِلِه فَ        - رضى اهللا عنهم     -
أَالَ «  بكَوا فَقَـالَ     -� - فَلَما رأَى الْقَوم بكَاَء النِبى       -� -فَبكَى النِبى   . يا رسولَ اللَِّه    

             عي لَِكنِن الْقَلِْب ، وزالَ ِبحِن ، ويِع الْعمِبد ذِّبعالَ ي ونَ ِإنَّ اللَّهعمسذَا   تِبه ذِّب-   ـارأَشو 
  ٢٦٢.»  أَو يرحم وِإنَّ الْميت يعذَّب ِببكَاِء أَهِلِه علَيِه -ِإلَى ِلساِنِه 

 - قَالَ كَانَ رسـولُ اللَّـِه   - رضى اهللا عنه -وعن عاِمِر بِن سعِد بِن أَِبى وقَّاٍص عن أَِبيِه        
وداِع ِمن وجٍع اشتد ِبى فَقُلْت ِإنى قَد بلَغَ ِبى ِمن الْوجِع وأَنا ذُو               يعودِنى عام حجِة الْ    -�

» الَ  « فَقُلْت ِبالشطِْر فَقَالَ    . » الَ  « ماٍل ، والَ يِرثُِنى ِإالَّ ابنةٌ ، أَفَأَتصدق ِبثُلُثَى ماِلى قَالَ            
 ِإنك أَنْ تذَر ورثَتك أَغِْنياَء خير ِمن أَنْ تذَرهم          - أَو كَِثري    - كَِبري   الثُّلُثُ والثُّلْثُ « ثُم قَالَ   

عالَةً يتكَفَّفُونَ الناس ، وِإنك لَن تنِفق نفَقَةً تبتِغى ِبها وجه اللَِّه ِإالَّ أُِجرت ِبها ، حتى مـا                   
ِإنـك لَـن    « فَقُلْت يا رسولَ اللَِّه ، أُخلَّف بعد أَصحاِبى قَالَ          . » ك  تجعلُ ِفى ِفى امرأَتِ   

           ِفـعتنى يتح لَّفخأَنْ ت لَّكلَع ةً ، ثُمِرفْعةً وجرِبِه د تددا ِإالَّ ازاِلحالً صملَ عمعفَت لَّفخت
 ، اللَّهم أَمِض َألصحاِبى ِهجرتهم ، والَ تردهم علَى أَعقَاِبِهم           ِبك أَقْوام ويضر ِبك آخرونَ    

   .٢٦٣» أَنْ مات ِبمكَّةَ -� -، لَِكِن الْباِئس سعد ابن خولَةَ ، يرِثى لَه رسولُ اللَِّه 
من عاد مِريضا أَو زار أَخا       « -وسلمصلى اهللا عليه    -وعن أَِبى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه        

  .٢٦٤»لَه ِفى اللَِّه ناداه مناٍد أَنْ ِطبت وطَاب ممشاك وتبوأْت ِمن الْجنِة منِزالً 

                                                 
  ٢/١٠٦ )  ١٣٠٤(صحيح البخارى - ٢٦٢

  مات: قضى -مجاعة من أهله يغشونه للخدمة وغريها :  الغاشية 
  )٤٢٩٦ (-  املكرت-وصحيح مسلم ) ١٢٩٥ (- املكرت -صحيح البخارى - ٢٦٣

 ميدون أكفهم يسألون الناس: يتكففون -الفقراء : العالة -] أو احلزين [ شديد الفقر : البائس 

 حسن ) ٢١٣٩ (- املكرت -سنن الترمذى - ٢٦٤



 ٢٦٦

علَ واِحـدةً   خمس من فَ  :"قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      : وعن معاِذ بن جبٍل، قَالَ    
من عاد مِريضا، أَو خرج مع جنازٍة، أَو خرج غَاِزيا، أَو دخلَ            : ِمنهن كَانَ ضاِمنا علَى اللَّهِ    

الن ِمن ِلمسو هِمن اسالن ِلمِتِه فَسيِفي ب دقَع أَو ،هِقريوتو هِزيزعت ِريداِمِه يلَى ِإم٢٦٥".اِسع   
من عاد مِريضا لَم    «  :-صلى اهللا عليه وسلم   -وعن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه          

   .٢٦٦»يزلْ يخوض ِفى الرحمِة حتى يجِلس فَِإذَا جلَس يغمس ِفيها 
جاَء أَبو موسى إلَى الْحسِن بِن عِلي يعوده وكَانَ         : وعن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى ، قَالَ         

     ا ، فَقَالَ لَهاِكيش :  ِليا ؟ فَقَالَ       : عاِمتش ا ِجئْت أَماِئدـا         : عأَم ِليع ا ، فَقَالَ لَهاِئدلْ عالَ ب
من أَتى أَخاه الْمسِلم    : سلم يقُولُ   إذْ ِجئْت عاِئدا فَِإني سِمعت رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه و          

يعوده مشى ِفي خرافَِة الْجنِة حتى يجِلس فَِإذَا جلَس غَمرته الرحمةُ ، وِإنْ كَـانَ غـدوة                 
             ِه سلَيلَّى عاًء صسِإنْ كَانَ مو ، ِسيمى يتلٍَك حم ونَ أَلْفعبِه سلَيلَّى علٍَك   صم ونَ أَلْفعب

ِبحصى يت٢٦٧ ."ح  
قَالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليـه       : وعن ثَوبانَ مولَى رسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ            

  ٢٦٨ ."من عاد مِريضا لَم يزلْ ِفي خرفَِة الْجنِة حتى يرِجع: وسلم 
  ـــــــــــ

                                                 
 حسن ) ١٦٤٨٥) (٤٢٩ / ١٤ (-املعجم الكبري للطرباين  - ٢٦٥

 صحيح لغريه) ٦٨٢٢) (٣٨٠ / ٣ (- املكرت -السنن الكربى للبيهقي - ٢٦٦

 صحيح) ١٠٩٤٠) (٢٣٤ / ٣ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٦٧

 صحيح) ١٠٩٣٧) (٢٣٣ / ٣ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٦٨



 ٢٦٧

  الرمحة باحليوان
  

 ِفى سـفٍَر فَـانطَلَق      -�-عن عبِد الرحمِن بِن عبِد اللَِّه عن أَِبيِه قَالَ كُنا مع رسوِل اللَِّه              
ِلحاجِتِه فَرأَينا حمرةً معها فَرخاِن فَأَخذْنا فَرخيها فَجاَءِت الْحمرةُ فَجعلَت تفْرش فَجـاَء             

ِبىا        «  فَقَالَ   -�- النها ِإلَيهلَدوا ودا رلَِدهِذِه ِبوه عفَج نم« .       ـٍل قَـدمـةَ نيأَى قَررو
ِإنه الَ ينبِغى أَنْ يعذِّب ِبالناِر ِإالَّ رب        « قَالَ  . قُلْنا نحن . »من حرق هِذِه    « حرقْناها فَقَالَ   

  .٢٦٩»الناِر 
نٍس ، قَالَ       وعِن أَواِد بدوِل اِهللا      :  شسر نا عمهِفظْتاِن حتانَ    :  � ِثنساِإلح بكَت ِإنَّ اللَّه

                كُمدأَح ِحدلْيو ، حوا الذَّبِسنفَأَح متحِإذَا ذَبلَةَ ، ووا الِْقتِسنفَأَح ملْتٍء ، فَِإذَا قَتيلَى كُلِّ شع
هتفْرشهتذَِبيح ِرحلْي٢٧٠.. ، و  

. يا رسولَ اِهللا، ِإني لَآخذُ الْعنز فَأَذْبحها فَأَرحمها         : قَالَ رجلٌ : وعن معِقِل بِن يساٍر، قَالَ    
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبياُهللا : " فَقَالَ الن كِحما رهتِحم٢٧١"  ِإنْ ر  

 عم نالً قَالَ           وعجأَِبيِه ، أَنَّ ر نةَ ، عِن قُرةَ بـا          : اِويأَناةَ ، والـش حي َألذْبولَ اِهللا ِإنسا ري
والشاةُ ِإنْ رِحمتها رِحمك اللَّه     : ِإني َألرحم الشاةَ أَنْ أَذْبحها ، فَقَالَ        : أَرحمها ، أَو قَالَ     

  ٢٧٢ ." رِحمتها رِحمك اللَّهوالشاةُ ِإنْ
من رِحـم ولَـو ذَِبيحـةَ       : " قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      : وعن أَِبي أُمامةَ، قَالَ   

  ٢٧٣"عصفُوٍر رِحمه اُهللا يوم الِْقيامِة 

                                                 
   صحيح  ) ٢٦٧٧ (- املكرت -سنن أيب داود  - ٢٦٩

إذا رفـرف ، وذلـك أن       : عرش الطائر   : يعرش. محرة: ضرب من الطري من قد العصفور ، وواحدها         : احلُمر: محرة  
 فهو مأخوذ من فرش اجلنـاح       - بالفاء   -» يفرش«رض ليسقط ، وال يسقط ، ومن رواه         يرخي جناحيه ويدنو من األ    

  )٥٢٩ / ٤ (-جامع األصول يف أحاديث الرسول .مساكنها: قرى منل .وبسطه
قَالَ أَبو حاِتٍم رِحمه اللَّه     -) ٥٨٨٤) (٢٠٠ / ١٣ (- صحيح ابن حبان      و  )٥١٦٧ (- املكرت   -صحيح مسلم  - ٢٧٠
  .أَحسنوا الِْقتلَةَ ِفي الِْقصاِص: قَوِلِه أَراد ِب: 

  لغريهصحيح  ) ١٠٥٥٧) (٤١٤ / ١٣ (-شعب اإلميان  - ٢٧١
   صحيح١٥٦٧٧) ١٥٥٩٢) (٣٦٨ / ٥ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٢٧٢
  حسن لغريه ) ١٠٥٥٩) (٤١٥ / ١٣ (-شعب اإلميان  - ٢٧٣



 ٢٦٨

 بينما رجلٌ يمِشي ِبطَِريـٍق ، اشـتد علَيـِه    :، قَالَ  � وعن أَِبي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اِهللا       
                   ى ِمنأْكُلُ الثَّرثُ ، يلْهي فَِإذَا كَلْب ، جرخ ثُم ، ِربا ، فَشلَ ِفيهزا فَنِبئْر دجفَو ، طَشالْع

ثْلَ الَِّذي بلَغَ ِبي ، فَنزلَ الِْبئْر ،        لَقَد بلَغَ هذَا الْكَلْب ِمن الْعطَِش مِ      : الْعطَِش ، فقَالَ الرجلُ     
فَملَأَ خفَّه ماًء ، ثُم أَمسكَه ِبِفيِه حتى رِقي ، فَسقَى الْكَلْب ، فَشكَر اللَّه لَه ، فَغفَر لَه فَقَالُوا                

  ٢٧٤."ِفي كُلِّ ذَاِت كَِبٍد رطْبٍة أَجر:  � يا رسولَ اِهللا ، ِإنَّ لَنا ِفي الْبهاِئِم لَأَجرا ؟ فقَالَ : 
     ِزيدي نةُ بِبيعوقَالَ ر :            ـاِحبِة صظَِلينالْح نلَ بهس ِمعس هأَن ، لُوِليةَ السشو كَبثَِني أَبدح

مر معاِويةَ أَنْ يكْتب ِبِه     شيئًا ، فَأَ   � أَنَّ اَألقْرع وعيينةَ سأَالَ رسولَ اِهللا       :  � رسوِل اِهللا   
ِفيِه : ما ِفيِه ؟ فَقَالَ     : ، وأَمر ِبدفِْعِه ِإلَيِهما ، فَأَما عيينةَ فَقَالَ          � لَهما ، وختمه رسولُ اِهللا      

           جالر لَمكَانَ أَحِتِه ، وامِفي ِعم هقْدعو لَهِبِه ، فَقَب ترفَقَـالَ       الَِّذي أَم عا اَألقْرأَمِن ، ولَي :
 � أَحِملُ صِحيفَةً الَ أَدِري ما ِفيها كَصِحيفَِة الْمتلَمِس ، فَـأَخبر معاِويـةُ رسـولَ اِهللا                 

ِد ِفي أَوِل   ِفي حاجِتِه ، فَمر ِببِعٍري مناٍخ علَى باِب الْمسجِ         � ِبقَوِلِهما ، وخرج رسولُ اِهللا      
أَين صاِحب هـذَا الْـبِعِري ،       : النهاِر ، ثُم مر ِبِه ِفي آِخِر النهاِر ، وهو ِفي مكَاِنِه ، فَقَالَ               

نا اتقُوا اللَّه ِفي هِذِه الْبهاِئِم ، اركَبوها ِصحاحا ، وكُلُوها ِسما          : فَابتِغي فَلَم يوجد ، فَقَالَ      
       ، مـنهـِر جمج ِمن كِْثرتسا يمِنيِه فَِإنغا يم هدِعنئًا ويأَلَ شس نم هِط آِنفًا ، ِإنخستكَالْم ،

   ٢٧٥."ما يغديِه ، أَو يعشيِه: يا رسولَ اِهللا ، وما يغِنيِه ؟ قَالَ : قَالُوا 
والَ ، ثَالَثًا ما رآها أَحد قَبِلـي        �  لَقَد رأَيت ِمن رسوِل اِهللا      : الَ  وعن يعلَى بِن مرةَ ، قَ     
لَقَد خرجت معه ِفي سفٍَر حتى إذَا كُنا ِببعِض الطَِّريِق مررنا ِبامرأٍَة            : يراها أَحد ِمن بعِدي     

      قَالَت ، ِبيا صهعٍة ماِلسج : ا رولَ اِهللا   يالَءٌ   ، سب هابذَا أَصِني هـالٌَء      ، ابب ـها ِمننابأَصو ،
فَرفَعته إلَيِه ، فَجعلَه بينه وبين واِسطَِة       ، ناِوِليِنيِه  : يؤخذُ ِفي الْيوِم الَ أَدِري كَم مرةً ، قَالَ          

                                                 
 صحيح) ٥٤٤) (٣٠٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٧٤

  صحيح ) ٣٣٩٤) (١٨٦ / ٨ (-بن حبان صحيح ا - ٢٧٥
       هنع اللَّه ِضياِتٍم رو حقَالَ أَب :  لُهـا                :  � قَوا ِبمِنيغتسكُونَ مى يتقَاِت حاِئِم اَألولَى دِبِه ع اديِه ، أَرشعي يِه ، أَودغا يم

     اهرأَالَ ت ، هدِعن �     يرِر أَِبي هبةَ  قَالَ ِفي خر :               مـرحالَّـِذي ت دلَ الْحعفَج ِويٍة سالَ ِلِذي ِمرو ، ِنيقَةُ ِلغدِحلُّ الصالَ ت
                    نى عنغتِن اسِمم ساِء لَياِء أَِو الِْعشدالْغ اِجدأَنَّ و لَمعِقٍني نِبياِس ، وِن النى عالِْغن وِه ِبِه هلَيقَةُ عدالص    مـرحى تتِرِه حغَي

  .علَيِه الصدقَةُ ، علَى أَنَّ الِْخطَاب ورد ِفي هِذِه اَألخباِر ِبلَفِْظ الْعموِم ، والْمراد ِمنه صدقَةُ الْفَِريضِة دونَ التطَوِع



 ٢٦٩

ثُم ناولَها  : ِه ثَالَثًا ِبسِم اِهللا أَنا عبد اِهللا اخسأْ عدو اِهللا ، قَالَ             الرحِل ، ثُم فَغر فَاه فَنفَثَ ِفي      
فَـذَهبنا  : الْقَينا ِبِه ِفي الرجعِة ِفي هذَا الْمكَاِن ، فَأَخِبِرينا ِبما فَعلَ ، قَالَ              : إياه ، ثُم قَالَ     

: ما فَعلَ صِبيك ؟ قَالَت      : ِلك الْمكَاِن معها ِشياه ثَالَثٌ ، فَقَالَ        ورجعنا ، فَوجدناها ِفي ذَ    
انـِزلْ  : والَِّذي بعثَك ِبالْحِق ما أَحسسنا ِمنه شيئًا حتى الساعِة فَاجتِزر هِذِه الْغنم ، قَالَ               

وخرجت معه ذَات يوٍم إلَى الْجبانِة ، حتى إذَا برزنـا           : الَ  قَ.فَخذْ ِمنها واِحدةً ورد الْبِقيةَ    
ما أَرى شـيئًا    ، يا رسولَ اِهللا    : هلْ ترى ِمن شيٍء يواِريِني ؟ قُلْت        ، اُنظُر ويحك   : قَالَ  

شجرةٌ خلْفَها ، وِهي    : بها شيٌء ؟ قُلْت     ما قُر : يواِريك إالَّ شجرةً ما أَراها تواِريك ، قَالَ         
يأْمركُمـا أَنْ    �  اذْهب إلَيِهما فَقُلْ لَهما إنَّ رسـولَ اِهللا         : ِمثْلُها أَو قَِريب ِمنها ، قَالَ       

اذْهـب إلَيِهمـا   :  رجع فَقَالَ فَاجتمعتا فَبرز ِلحاجِتِه ، ثُم: تجتِمعا ِبِإذِْن اِهللا تعالَى ، قَالَ     
: قَـالَ   .يأْمركُما أَنْ ترِجع كُلُّ واِحدٍة ِمنكُما إلَى مكَاِنها        �  إنَّ رسولَ اِهللا    : فَقُلْ لَهما   

             دي نياِنِه بِبِجر برى ضتح ِخبلٌ يماَء جٍم إذْ جوي ذَات هعا ماِلست جكُنو    فَتذَر ِه ، ثُمي
فَخرجت أَلْـتِمس صـاِحبه   ، اُنظُر ويحك ِلمن هذَا الْجملُ ؟ إنَّ لَه لَشأْنا        : عيناه ، فَقَالَ    

أْنه وما ش : ما شأْنُ جمِلك هذَا ؟ قَالَ       : فَوجدته ِلرجٍل ِمن اَألنصاِر ، فَدعوته إلَيِه ، فَقَالَ          
، الَ أَدِري واِهللا ما شأْنه ، عِملْنا علَيِه ونضحنا علَيِه حتى عجـز عـِن الـسقَايِة              : ؟ قَالَ   

 هو  :هبه ِلي ، أَو ِبعِنيِه ، قَالَ        ، فَالَ تفْعلْ   : فَائْتمرنا الْباِرحةَ أَنْ ننحره ونقَسم لَحمه ، قَالَ         
  ٢٧٦.فَوسمه ِسمِة الصدقَِة ، ثُم بعثَ ِبِه، لَك يا رسولَ اِهللا 

 خلْفَه ذَات يوٍم    -صلى اهللا عليه وسلم   -أَردفَِنى رسولُ اللَِّه    : وعن عبِد اللَِّه بِن جعفٍَر قَالَ       
صلى -لناِس وكَانَ أَحب ما استتر ِبِه رسولُ اللَِّه         فَأَسر ِإلَى حِديثًا الَ أُحدثُ ِبِه أَحدا ِمن ا        

فَدخلَ حاِئطًا ِلرجٍل ِمن اَألنـصاِر      : قَالَ  .  ِلحاجِتِه هدفًا أَو حاِئش نخلٍ     -اهللا عليه وسلم  
      ِبىأَى النا رلٌ فَلَممصلى اهللا عليه وسلم   -فَِإذَا ج-   يع فَتذَرو نح     ِبىالن اهفَأَت اهصـلى  -ن

. »من رب هذَا الْجمِل ِلمن هذَا الْجملُ        « :  فَمسح ِذفْراه فَسكَت فَقَالَ      -اهللا عليه وسلم  

                                                 
  فيه لني) ٣٢٤١٢) (٤٨٨ / ١١ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٧٦



 ٢٧٠

لْبِهيمـِة  أَفَالَ تتِقى اللَّه ِفى هِذِه ا« : فَقَالَ . ِلى يا رسولَ اللَّهِ : فَجاَء فَتى ِمن اَألنصاِر فَقَالَ      
 هِئبدتو هِجيعت كأَن كَى ِإلَىش ها فَِإناهِإي اللَّه لَّكَك٢٧٧.»الَِّتى م  

 علَى رجٍل واِضٍع ِرجلَه علَى صفْحِة شاٍة ،         - �  -مر رسولُ اللَِّه    : وعِن ابِن عباٍس قَالَ     
    لْحت ِهيو هتفْرش دحي وها قَالَ    وِرهصِه ِببـا    : " ظُ ِإلَيهِميتأَنْ ي ِريـدي ـذَا ؟ أَولَ هأَفَلَا قَب

  ٢٧٨رواه الطَّبراِني ِفي الْكَِبِري" . موتتيِن ؟ 
    رمِن عِن ابرضى اهللا عنهما     -وع -    ِبىِن النِفـى     «  قَالَ   - �   - ع ارأَةٌ النرلَِت امخد

  ٢٧٩.» ربطَتها ، فَلَم تطِْعمها ، ولَم تدعها تأْكُلُ ِمن ِخشاِش اَألرِض ِهرٍة 
  ـــــــــــ

                                                 
  صحيح  ) ٢٥٥١ (-ملكرت  ا-سنن أيب داود  - ٢٧٧

  ما ارتفع من األرض: اهلدف -تكره وتتعب : تدئب -امللتف اتمع من النخل : احلائش 
  صحيح ) ١١٧٤٨) (٢٦ / ١٠ (-املعجم الكبري للطرباين  - ٢٧٨
   )٣٣١٨) (٤٧٢ / ١١ (- املكرت -صحيح البخارى - ٢٧٩



 ٢٧١

  رمحته بالنساء والبنات
  

 ِفى سفٍَر ، وكَانَ معه غُالَم لَه أَسـود ،           -� -عن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه           
  شجأَن قَالُ لَهولُ اللَِّه         يسر و ، فَقَالَ لَهدحةُ ، ي- �- »        كـديوةُ رـشجـا أَني كحيو

وإشارة إىل ضـعفهن    ، ؛ إشارة إىل ما فيهن من الصفاء والنعومة والرقة         . ٢٨٠»ِبالْقَواِريِر  
الَت  قَ - رضى اهللا عنها     -عن عاِئشةَ   ،  وقلة حتملهن، ولذا فإن حيتجن إىل الرفق والصرب       

دخلَِت امرأَةٌ معها ابنتاِن لَها تسأَلُ ، فَلَم تِجد ِعنِدى شيئًا غَير تمرٍة فَأَعطَيتهـا ِإياهـا ،                  
              ِبىلَ النخفَد ، تجرفَخ تقَام ا ، ثُمهأْكُلْ ِمنت لَما وهيتناب نيا بهتمـا  -� -فَقَسنلَيع   ، 

   . ٢٨١»مِن ابتِلى ِمن هِذِه الْبناِت ِبشىٍء كُن لَه ِسترا ِمن الناِر « فَأَخبرته فَقَالَ 
      ِلىبِن الْحمحِد الربأَِبى ع نوع :            نـيباِن ويبالـص نيب قٍش فَفُريكَانَ ِفى ج وبا أَيأَنَّ أَب

 فَر اِتِهمهولَ اللَِّه             أُمسقُولُ ِإنَّ ريِه وِإلَى أُم ِبىالص درلَ يعكُونَ ، فَجبي مصلى اهللا عليه   -آه
  ٢٨٢.»من فَرق بين الْواِلدِة وولَِدها فَرق اللَّه بينه وبين اَألِحباِء يوم الِْقيامِة « : قَالَ -وسلم

 قَالَت أَقْبلَـت  - رضى اهللا عنها     -عن عاِئشةَ   ،  اهللا عنها حبا مجا    وكان حيب فاطمة رضي   
        ِبىالن ىشا مهتيِشى ، كَأَنَّ ِمشمةُ تفَاِطم- �-   ِبىِتى   « -� - فَقَالَ الننا ِبـاببحرم « .

         رأَس اِلِه ، ثُمِشم نع ِميِنِه أَوي نا عهلَسأَج ثُم          ثُم ِكنيبت ا ِلملَه فَقُلْت كَتِديثًا ، فَبا حهِإلَي 
   ..   ٢٨٣أَسر ِإلَيها حِديثًا فَضِحكَت فَقُلْت ما رأَيت كَالْيوِم فَرحا أَقْرب ِمن حزٍن ،

 نارا وقُودها الناس والِْحجارةُ     يا أَيها الَِّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهِليكُم      : قال اهللا جل جالله   
  ].٦:التحرمي[علَيها مالِئكَةٌ ِغالظٌ ِشداد ال يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ 

: ه الْوفَـاةُ، قَـالَ    كُنا ِعند رسوِل اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حيثُ حضرت         : وعن أَنٍس، قَالَ  
اتقُوا اَهللا ِفي الصلَاِة، اتقُوا اَهللا ِفي الصلَاِة ثَلَاثًا، اتقُوا اَهللا ِفيما ملَكَت أَيمانكُم،              : " فَقَالَ لَنا 

                                                 
   )٦١٦١(صحيح البخارى  - ٢٨٠
   )١٤١٨(صحيح البخارى - ٢٨١
  حسن) ٢٥٣٤ (- املكرت - الدارمىسنن - ٢٨٢
  ٢٤٨/٤ )٣٦٢٣(صحيح البخارى  - ٢٨٣



 ٢٧٢

فَجعلَ يرددهـا   "  ِفي الصلَاِة    اتقُوا اَهللا ِفي الضِعيفَيِن الْمرأَِة الْأَرملَِة والصِبي الْيِتيِم، اتقُوا اهللاَ         
  ٢٨٤"وهو يغرِغر حتى فَاضت نفْسه" الصلَاةَ : " وهو يقُولُ

  ـــــــــــ

                                                 
  حسن لغريه ) ١٠٥٤٢) (٤٠٤ / ١٣ (-شعب اإلميان  - ٢٨٤



 ٢٧٣

  رفقه باخلدم
  

ِمِه ِمثْلُه فَقُلْنا   عِن الْمعروِر بِن سويٍد قَالَ دخلْنا علَى أَِبى ذَر ِبالربذَِة فَِإذَا علَيِه برد وعلَى غُالَ              
                 تـِمعقَالَ س هرا غَيبثَو هتوكَسلَّةً وح تفَكَان ِدكرِإلَى ب غُالَِمك درب ذْتأَخ لَو ا ذَرا أَبي

حت يديِه  ِإخوانكُم جعلَهم اللَّه تحت أَيِديكُم فَمن كَانَ أَخوه ت        «  يقُولُ   -�-رسولَ اللَِّه   
 هِعنفَلْي هِلبغا يم فَِإنْ كَلَّفَه هِلبغا يم كَلِّفْهالَ يو سلْبا يِمم هكْسلْيأْكُلُ وا يِمم هطِْعم٢٨٥»فَلْي.  

غُلَاِمِه حلَّةٌ، فَسأَلْناه   رأَيت أَبا ذَر الِْغفَاِري وعلَيِه حلَّةٌ وعلَى        : وعن الْمعرور بِن سويٍد، قالَ    
ِإني ساببت رجلًا فَشكَاِني ِإلَى رسوِل اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، فَقَـالَ             : عن ذَِلك ؟ فَقَالَ   

علَهم اُهللا تحـت  ِإنَّ ِإخوانكُم خولُكُم ، ج: " ؟ ثُم قَالَ " أَعيرته ِبأُمِه   : " �ِلي رسولُ اِهللا    
              مكَلِّفُوهلَا تو ،سلْبا يِمم هلِْبسلْيأْكُلُ، وا يِمم هطِْعمِدِه فَلْيي تحت وهكَانَ أَخ نفَم ،ِديكُمأَي

  ٢٨٦ِري ومسِلمرواه الْبخا" ما يغِلبهم، فَِإنْ كَلَّفْتموهم ما يغِلبهم فَأَِعينوهم علَيِه 
وعن ِإبراِهيم التيِمى عن أَِبيِه قَالَ قَالَ أَبو مسعوٍد الْبدِرى كُنت أَضِرب غُالَما ِلى ِبالسوِط               

 - قَـالَ    -فَلَم أَفْهِم الصوت ِمن الْغضِب      . »اعلَم أَبا مسعوٍد    « فَسِمعت صوتا ِمن خلِْفى     
اعلَم أَبا مسعوٍد اعلَم أَبا مـسعوٍد       «  فَِإذَا هو يقُولُ     -�-فَلَما دنا ِمنى ِإذَا هو رسولُ اللَِّه        

اعلَم أَبا مسعوٍد أَنَّ اللَّه أَقْدر علَيك ِمنك علَـى          « قَالَ فَأَلْقَيت السوطَ ِمن يِدى فَقَالَ       . »
  ٢٨٧."قَالَ فَقُلْت الَ أَضِرب مملُوكًا بعده أَبدا. »غالَِم هذَا الْ

قَـطُّ  .  عشر ِسِنني واللَِّه ما قَالَ ِلى أُفا       -�-وعن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ خدمت رسولَ اللَِّه         
  ٢٨٨"والَ قَالَ ِلى ِلشىٍء ِلم فَعلْت كَذَا وهالَّ فَعلْت كَذَا

                                                 
 صحيح ) ٥١٦٠ (- املكرت -سنن أيب داود  - ٢٨٥

 - املكرت   -وصحيح مسلم  ) ٢٥٤٥و٣٠ (- املكرت   -وصحيح البخارى  ) ٨١٩٨) (٧٢ / ١١ (-شعب اإلميان    - ٢٨٦
)٤٤٠٣(   

   )٤٣٩٦ (- املكرت -ح مسلمصحي - ٢٨٧
   )٦١٥١ (- املكرت -صحيح مسلم - ٢٨٨



 ٢٧٤

لَم فَعلْـت   : عشر ِسِنني ، فَما قَالَ ِلي       �خدمت رسولَ اِهللا    : عِن أَنِس بِن ماِلٍك ، قَالَ       و
، عشر ِسِنني ، فَما     �خدمت رسولَ اِهللا    : ويف رواية عن أَنٍس ، قَالَ       .كَذَا ولَم تفْعلْ كَذَا   

  ٢٨٩."أَالَ صنعت كَذَا وكَذَا ، ولَم تصنع كَذَا وكَذَا: ي أُف قَطُّ ، والَ قَالَ ِل: قَالَ ِلي 
     ةَ ، قَالَتاِئشع نولَ اِهللا     : وعسر تأَيا رم�          أَةً لَـهرام برالَ ضا قَطُّ ، واِدمخ برض ،

ِل اِهللا ، والَ ِنيلَ ِمنه شيٌء قَـطُّ ،          قَطُّ ، والَ ضرب ِبيِدِه شيئًا قَطُّ ، ِإالَّ أَنْ يجاِهد ِفي سِبي            
فَينتِقمه ِمن صاِحِبِه ِإالَّ أَنْ يكُونَ ِللَِّه فَِإنْ كَانَ ِللَِّه ، انتقَم لَه ، والَ عرض لَه أَمـراِن ، ِإالَّ                     

  ٢٩٠."ما كَانَ أَبعد الناِس ِمنهأَخذَ ِبالَِّذي هو أَيسر ، حتى يكُونَ ِإثْما ، فَِإذَا كَانَ ِإثْ

  ـــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٢٨٩٤و٢٨٩٣) (١٥٢ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٩
  صحيح ، وهو يف مسلم بنحوه) ٤٨٨) (٢٤٠ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٩٠



 ٢٧٥

  خلقه يف الوفاء
  

، من األخالق الفاضلة ، والشمائل الطيبة، الوفاء بالعهـد ،           �مما حتلى به الرسول الكرمي      
والَ  {:وأداء احلقوق ألصحاا ، وعدم الغدر ، امتثاالً ألمر اهللا يف كتابه العزيز حيث قال              

الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُواْ الْكَيلَ والِْميزانَ ِبالِْقـسِط الَ              تقْربواْ مالَ   
                  فُـواْ ذَِلكُـمِد اللّـِه أَوهِبعى وبكَانَ ذَا قُر لَوِدلُواْ وفَاع مِإذَا قُلْتا وهعسا ِإالَّ وفْسن كَلِّفن

ذا اخللق الكـرمي    �وختلق الرسول   . سورة األنعام ) ١٥٢(}  ِبِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ   وصاكُم
ظاهر بين ، سواء يف تعامله مع ربه جل وعال ، أو يف تعامله مع أزواجه ، أو أصحابه ، أو                     

  .حىت مع أعدائه
قام بتبليغ رسالة   وفياً أميناً ، فقام بالطاعة والعبادة خري قيام ، و         � ففي تعامله مع ربه كان      

ربه بكل أمانة ووفاء ، فبين للناس دين اهللا القومي ، وهداهم إىل صراطه املستقيم ، وفق ما                  
ِبالْبيناِت والزبِر وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما        {: جاءه من اهللا ، وأمره به ، قال تعاىل        

  .سورة النحل) ٤٤(} هم يتفَكَّرونَ نزلَ ِإلَيِهم ولَعلَّ
وكان وفياً مع زوجاته ، فحفظ خلدجية رضي اهللا عنها مواقفها العظيمة ، وبذهلا السخي ،                
وعقلها الراجح، وتضحياا املتعددة ، حىت إنه مل يتزوج عليها يف حياا ، وكان يذكرها               

        ا ، ويصل أقرباءها، وحيسن إىل صديقاا، وهذا كله وفاءاً هلا رضـي اهللا        باخلري بعد وفا
 - ِإذَا ذَكَر خِدجيةَ أَثْنى علَيها فَأَحـسن الثَّنـاَء           -�-عن عاِئشةَ قَالَت كَانَ النِبى      فعنها،  
  قَالَت-            اللَّه لَكدأَب ِق قَدداَء الشرما حهذْكُرا تم ا أَكْثَرم ماً فَقُلْتوي تا     فَِغرلَّ ِبهجو زع 

ما أَبدلَِنى اللَّه عز وجلَّ خيراً ِمنها قَد آمنت ِبى ِإذْ كَفَـر ِبـى النـاس               « قَالَ  . خيراً ِمنها 
             زع قَِنى اللَّهزرو اسِنى النمرا ِإذْ حاِلهِنى ِبمتاسوو اسِنى النِنى ِإذْ كَذَّبقَتدصا  وهلَدلَّ وجو

  .٢٩١»ِإذْ حرمِنى أَوالَد النساِء 
ِبطَعاٍم، فَجعـلَ   �امرأَةٌ، فَأُِتي رسولُ اللَِّه     �دخلَت علَى رسوِل اللَِّه     : عن عاِئشةَ، قَالَت  و

      ا، فَقُلْتهيدي نيب عضياِم والطَّع أْكُلُ ِمنولَ اللَِّه،    : يسا رولُ اللَِّه      يسفَقَالَ ر ،كيدي رمغال ت

                                                 
 حسن}  ٦/١١٨{)٢٥٦٠٦(مسند أمحد - ٢٩١



 ٢٧٦

ِإنَّ هِذِه كَانت تأِْتينا أَيام خِدجيةَ، وِإنَّ حسن الْعهِد، أَو حِفظَ الْعهِد ِمن اِإلمياِن، ولَمـا                :�
        ِة، فَقُلْتريالْغ اَء ِمنسذُ النأْخا يذَِني مةَ أَخِدجيخ ا: ذَكَري        اللَّـه لَكـدأَب ولَ اللَِّه، قَدسر 

ما ذَنِبي أَنْ رزقَها اللَّـه ِمنـي        :، ثُم قَالَ  �ِبكَِبريِة السن حِديثَةَ السن، فَغِضب رسولُ اللَِّه        
قِْك؟ قُلْتزري لَمو ،لَدالْو :ه دعا بهال أَذْكُر قِبالْح ثَكعالَِّذي بٍروي٢٩٢.ذَا ِإال ِبخ  

  ـــــــــــ

                                                 
 حسن  )١٨٥٥٧)(٣٢٠ص  / ١٦ج  (-املعجم الكبري للطرباين  - ٢٩٢



 ٢٧٧

  كان وفياً ألقاربه
  

 فلم ينس مواقف عمه أيب طالب من تربيته وهو يف الثامنة من عمره ، ورعايته له ، فكان                  
حريصاً على هدايته قبل موته ، ويستغفر له بعد موته حىت ي عن ذلك، عِن ابِن ِشهاٍب                 

    سالْم نب ِعيدِنى سربقَالَ أَخ             ـاَءهفَاةُ جا طَاِلٍب الْوأَب ترضا حلَم هأَن هربأَخ هأَِبيِه أَن نِب عي
 فَوجد ِعنده أَبا جهِل بن ِهشاٍم ، وعبد اللَِّه بن أَِبى أُميةَ بِن الْمِغـريِة ،                 -� -رسولُ اللَِّه   

يا عم ، قُلْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه ، كَِلمةً أَشهد لَك ِبهـا              « اِلٍب   َألِبى طَ  -� -قَالَ رسولُ اللَِّه    
فَقَالَ أَبو جهٍل وعبد اللَِّه بن أَِبى أُميةَ يا أَبا طَاِلٍب ، أَترغَب عن ِملَّـِة عبـِد                  .» ِعند اللَِّه   

 يعِرضها علَيِه ، ويعوداِن ِبِتلْك الْمقَالَِة ، حتى قَالَ أَبو           -� -الْمطَِّلِب فَلَم يزلْ رسولُ اللَِّه      
                  ِإالَّ اللَّه قُولَ الَ ِإلَهى أَنْ يأَبطَِّلِب ، وِد الْمبلَى ِملَِّة عع وه مها كَلَّمم فَقَـالَ  . طَاِلٍب آِخر

فَأَنزلَ اللَّه تعالَى ِفيـِه     . » ِفرنَّ لَك ، ما لَم أُنه عنك        أَما واللَِّه َألستغ   « -� -رسولُ اللَِّه   
ما كَانَ ِللنِبي والَِّذين آمنواْ أَن يستغِفرواْ ِللْمشِرِكني ولَو كَانواْ أُوِلي قُربى ِمن بعِد مـا                {:

  ٢٩٣.  سورة التوبة) ١١٣(} تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجِحيِم
لَما حـضر أَبـا     : أَخبرِني سِعيد بن الْمسيِب ، عن أَِبيِه ، قَالَ          : وعِن ابِن ِشهاٍب ، قَالَ      

     ناِهللا ب دبعٍل وها جأَب هدِعن دجفَو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اِهللا صساَء رفَاةُ جأَِبـي  طَاِلٍب الْو 
            لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اِهللا صسِة ، فَقَالَ رِغريِن الْمةَ بيقُلْ     : أُم ، ما عي :      ِإالَّ اللَّـه الَ ِإلَـه

غَب عـن   يا أَبا طَاِلٍب أَتر   : أَشهد لَك ِبها ِعند اِهللا ، قَالَ أَبو جهٍل وعبد اِهللا بن أَِبي أُميةَ               
فَلَم يزِل النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يعِرضها علَيِه ويِعيد لَه ِتلْك            : ِملَِّة عبِد الْمطَِّلِب ؟ قَالَ      

             أَبطَِّلِب وِد الْمبلَى ِملَِّة عع وه مها كَلَّمم و طَاِلٍب آِخرى قَالَ أَبتقَالَةَ حقُولَ    الْمالَ : ى أَنْ ي
            لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اِهللا صسفَقَالَ ر ، ِإالَّ اللَّه ِإلَه :       كنع هأُن ا لَمم نَّ لَكِفرغتلَ ، لَأَسزفَأَن

  لَ        {: اللَّهو ِرِكنيشواْ ِللْمِفرغتسواْ أَن ينآم الَِّذينو ِبيا كَانَ ِللنِد      معى ِمن ببِلي قُرواْ أُوكَان و
: وأُنِزلَت ِفي أَِبـي طَاِلـٍب       ، سورة التوبة   ) ١١٣(} ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجِحيمِ     
                                                 

  )١٤١ (- املكرت - صحيح مسلم و )١٣٦٠(صحيح البخارى - ٢٩٣
وِهي عامة فَِإنه لَا . وكَذَا نقَلَ ِإجماعهم علَى هذَا الزجاج وغَيره      . فَقَد أَجمع الْمفَسرونَ علَى أَنها نزلَت ِفي أَِبي طَاِلب          

  )٩٧ / ١ (-شرح النووي على مسلم .ى يهِدي ولَا يِضلّ ِإلَّا اللَّه تعالَ
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}            ِدينتهِبالْم لَمأَع وهاء وشن يِدي مهي اللَّه لَِكنو تببأَح نِدي مهلَا ت كسورة ) ٥٦(} ِإن
  .٢٩٤.القصص

 وذُِكـر ِعنـده     -� - أَنه سِمع رسولَ اللَِّه      - رضى اهللا عنه     -عن أَِبى سِعيٍد الْخدِرى     و
لَعلَّه تنفَعه شفَاعِتى يوم الِْقيامِة فَيجعلُ ِفى ضحضاٍح ِمن النـاِر ،            « عمه أَبو طَاِلٍب فَقَالَ     

  . ٢٩٥» عبيِه ، يغِلى ِمنه أُم ِدماِغِه يبلُغُ كَ
  ـــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٩٨٢) (٢٦٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٩٤

 ما رق من املاء على وجه األرض ما يبلغ الكعبني فاستعاره للنار:   الضحضاح 

   )٦٥٦٤(صحيح البخارى  - ٢٩٥
 ما رق من املاء على وجه األرض ما يبلغ الكعبني فاستعاره للنار:   الضحضاح 
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  وفيا مع أصحابه
  

كان من وفائه ألصحابه موقفه مع حاطب بن أيب بلتعة مع ما بدر منه حني أفـشى سـر                   
عن عمر بِن الْخطَّـاِب، رِضـي اُهللا    وصحبه الكرام يف أشد املواقف خطورة ،�الرسول  
تب حاِطب بن أَِبي بلْتعةَ ِإلَى أَهِل مكَّةَ، فَأَطْلَع اُهللا نِبيه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم،               كَ: عنه، قَالَ 

فَبعثَ عِليا والزبير ِفي أَثَِر الِْكتاِب، فَأَدركَا امرأَةً، فَأَخرجاه ِمن قَرٍن ِمن قُروِنها ، فَأَتيا ِبـِه     
يا حاِطب، أَنـت    : " النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، فَقُِرئ علَيِه، فَأَرسلَ ِإلَى حاِطٍب، فَقَالَ          

: قَـالَ " فَما حملَك علَى ذَِلك ؟      : " نعم يا رسولَ اِهللا، قَالَ    : قَالَ" كَتبت هذَا الِْكتاب ؟     
   ولَ اِهللا، أَمسا ركَانَ             يكَّةَ، وِل ما ِفي أَهغَِريب تي كُنلَِكنوِلِه، وسِلرِللَِّه و اِصحي لَناِهللا ِإنا و

أَهِلي بين ظَهرانيِهم، فَخِشيت علَيِهم، فَكَتبت ِكتابا لَا يضر اَهللا ورسولَه شيئًا، وعسى أَنْ              
يا رسولَ اِهللا، أَمِكني ِمـن      : فَاخترطْت سيِفي، ثُم قُلْت   : عمر: ِلأَهِلي قَالَ يكُونَ ِفيِه منفَعةٌ    

           لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيفَقَالَ الن ،قَهنع ِربِلأَض ،كَفَر قَد هاِطٍب، فَِإنطَّاِب،   : " حالْخ نا ابي
اعملُوا ما ِشئْتم، فَقَـد     : َهللا اطَّلَع علَى هِذِه الِْعصابِة ِمن أَهِل بدٍر، فَقَالَ        وما يدِريك ؟ لَعلَّ ا    

 لَكُم تغَفَر"  
أَخبرِني الْحسن بن محمِد بِن عِلي، أَنه سِمع عبيد اِهللا بن أَِبي            : وعن عمِرو بِن ِديناٍر، قَالَ    

 اِفٍع، يقُولُ  : قُولُرا، يِليع تِمعس :           ،ـريبالزـا وأَن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اِهللا صسثَِني رعب
انطَِلقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاٍخ، فَِإنَّ ِبها ظَِعينةً معها ِكتاب، فَخـذُوه            : " والِْمقْداد، فَقَالَ 

أَخِرِجي : قْنا تتعادى ِبنا خيلُنا، حتى أَتينا الروضةَ ، فَِإذَا نحن ِبالظَِّعينِة، فَقُلْت           فَانطَلَ" ِمنها  
 فَقَالَت ،ابا   : الِْكتفَقُلْن ،ابِعي ِكتا مم :       ِمن هتجرفَأَخ ،ابالثِّي نقِْلبلَن أَو ابالِْكت ِرِجنخلَت

ِمن حاِطِب بِن أَِبي بلْتعةَ ِإلَى    : ، فَأَتينا ِبِه رسولَ اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، فَِإذَا ِفيهِ          ِعقَاِصها  
يا حاِطب، مـا    : " ناِس مكَّةَ، يخِبرهم ِببعِض أَمِر رسوِل اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، فَقَالَ           

كُنت حِليفًا،  : يا رسولَ اِهللا، لَا تعجلْ علَي، فَِإني كُنت امرأً ملْصقًا ، يقُولُ           : قَالَفَ" هذَا ؟   
                ،ِلـيِهمـونَ أَهمحي ـاتابقَر ملَه اِجِرينهالْم ِمن كعم نكَانَ ما، وفُِسهأَن ِمن أَكُن لَمو

ك أَنْ أَتسبب ِإلَيِهم، وأَتِخذَ ِعندهم يدا يحمونَ ِبها قَرابِتي، ولَم أَفْعلْه            فَأَحببت ِإذْ فَاتِني ذَلِ   
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             لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيلَاِم، فَقَالَ النالِْإس دعا ِبالْكُفِْر بلَا ِرضِديِني، و نا عادِتدار " :  ها ِإنأَم
 دص قَد  قَكُم " رماِفِق، فَقَالَ        : فَقَالَ عنذَا الْمه قنع ِربولَ اِهللا أَضسا رِني يعد " :   قَد ها ِإنأَم

اعملُوا ما  : شِهد بدرا، وما يدِريك، لَعلَّ اَهللا جلَّ جلَالُه قَِد اطَّلَع علَى من شِهد بدرا، فَقَالَ              
  "قَد غَفَرت لَكُم ِشئْتم، فَ

بعثَِني رسولُ اِهللا صـلَّى     : سِمعت عِليا، رِضي اُهللا عنه يقُولُ     : وعن أَِبي عبِد الرحمِن، قَالَ    
وا حتـى تبلُغـوا   انطَِلقُ: " اللَّه علَيِه وسلَّم، والزبير بن الْعواِم، وأَبا مرثٍَد وكُلُّنا فَاِرس، قَالَ   

                ،ِرِكنيـشةَ ِإلَى الْمعلْتِن أَِبي باِطِب بح ِحيفَةٌ ِمنا صهعأَةً، مرام كَذَا، فَِإنَّ ثَمةَ كَذَا وضور
 علَيِه وسلَّم،   فَانطَلَقْنا علَى أَفْراِسنا، فَأَدركْناها حيثُ قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اللَّه         " فَأْتوِني ِبها   

                 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اِهللا صسِسِري ركَّةَ ِفي مِل ما ِإلَى أَههعم بكَتا، وِعٍري لَهلَى بع ِسريت
ها، وابتغينـا   ما مِعي ِكتاب، فَأَنخنا ِبها بِعري     : أَين الِْكتاب الَِّذي معِك ؟ قَالَت     : ِإلَيِهم، قُلْنا 

      اياِحبئًا، فَقَالَ صيش ِجدن ا، فَلَمِلهحئًا، قَالَ : ِفي ريا شهعى مرا نم :ـا  : قُلْتا منِلمع لَقَد
 أَو  ِبالَِّذي أَحِلف ِبِه، لَتخـِرِجن الِْكتـاب      : كَذَب رسولُ اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، فَقَالَ       

لَأُجردنِك ،فَأَهوت ِإلَى حجزِتها وِهي محتِجزةٌ ِبِكساٍء فَأَخرجِت الِْكتاب، فَأَتينا ِبِه رسولَ            
      رمفَقَالَ ع ،لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهاِهللا ص :         ـؤالْمو ولَهسرانَ اَهللا وخ قَد هولَ اِهللا، ِإنسا ري ،ِمِنني

ما ِبي أَنْ لَـا أَكُـونَ       : فَقَالَ" ما حملَك علَى ما صنعت ؟       : " دعِني أَضِرب عنقَه، فَقَالَ   
مؤِمنا ِباِهللا ورسوِلِه، غَير أَني أَردت أَنْ تكُونَ ِلي يد ِعند الْقَوِم يدفَع اُهللا ِبها عـن أَهِلـي                   

 اِلي، وماِلِه، فَقَـالَ                 ومِلِه، وأَه ناُهللا ِبِه ع فَعدي نِمِه مقَو ِمن ِإلَّا لَه دأَح اِبكحأَص ِمن سلَي
     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اِهللا صسا       : "رريِإلَّا خ قُولُوا لَهلَا ت ،قدص "    هناُهللا ع ِضير رمفَقَالَ ع :

ومـا  : "  اِهللا، ِإنه قَد خانَ اَهللا ورسولَه والْمؤِمِنني، دعِني أَضِرب عنقَـه، فَقَـالَ     يا رسولَ 
اعملُوا ما ِشئْتم فَقَد وجبت لَكُـم  : يدِريك ؟ لَعلَّ اَهللا تعالَى نظَر ِإلَى أَهِل بدٍر نظْرةً، فَقَالَ    

  "اُهللا ورسولُه أَعلَم: رقَت عيناه، وقَالَفَاغْرو" الْجنةُ 
   هربأَخ هاِبٍر، أَنج نولَ             : وعسأَنَّ ر ذْكُرا يابكَّةَ ِكتِل مِإلَى أَه بةَ كَتعلْتأَِبي ب نب اِطبأَنَّ ح

        لَّ رفَد ،مهوغَز ادأَر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهأَِة         اِهللا صـرلَى الْمع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اِهللا صس
الَِّتي معها الِْكتاب، فَأَرسلَ ِإلَيها رسولُ اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، فَأُِخذَ ِكتابها ِمن رأِْسها،               
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ا ِإني لَم أَفْعلْه ِغشا ِلرسوِل اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه          نعم، أَم : قَالَ" يا حاِطب، أَفَعلْت ؟     : " فَقَالَ
                  ـتـي كُنأَن رغَي ،هرأَم لَه ممتموِلِه، وسر ظِْهرالَى معأَنَّ اَهللا ت تِلمع لَا ِنفَاقًا، قَدو لَّمسو

 معهم، فَأَردت أَنْ أَتِخذَ ِعندهم يدا، فَقَـالَ عمـر           غَِريبا بين ظَهرانيِهم ، وكَانت واِلدِتي     
  هناُهللا ع ِضير :         لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهذَا ؟ فَقَالَ صه أْسر ِربـِل   : " أَلَا أَضأَه لًا ِمنجلُ رقْتأَت

: فَقَالَ قَاِئلٌ " اعملُوا ما ِشئْتم    : ى أَهِل بدٍر، فَقَالَ   بدٍر ؟ وما يدِريك ؟ لَعلَّ اَهللا قَِد اطَّلَع علَ         
كَيف تقْبلُونَ هذَا عن رسوِل اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي ترِكِه الْعقُوبةَ علَى حاِطٍب علَيِه                

       م؟، فَِإنْ قُلْت ها كَانَ ِمنِفيم ِمِننيؤلَى الْمعو :          ِمـن ملَه قبس قَدٍر، ودِل بأَه كَانَ ِمن قَد هِلأَن
    ِقيلَ لَكُم ،قبا سـاِت             : اِهللا مقُوبالْع مهناِفٍع عِبد ذَِلك سلَيو ،قبا ساِهللا م ِمن ملَه قبس قَد

      ِهملَيع قَاما أَنْ تهونذِْنبالَِّتي ي وِبِهملَى ذُنع   ِفي ذَِلك ذَكَراسٍ    : ، وبِن عِن ابأَنَّ : " ما روي ع
              الِْعِصياِل وعالنِدي وِبالْأَي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اِهللا صسِد رهونَ ِفي عبرضوا يكَان ابرالش

انوا ِفي ِخلَافَِة أَِبي بكٍْر أَكْثَر ِمنهم ِفـي عهـِد           حتى توفِّي النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، فَكَ       
لَو فَرضنا لَهم حدا ، فَتوخى نحوا ِمما كَـانوا    : النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم، فَقَالَ أَبو بكْرٍ       

وسلَّم، فَكَانَ أَبو بكٍْر رِضي اُهللا عنه يجِلدهم        يضربونَ ِفي عهِد رسوِل اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه         
                  ـلٌ ِمـنجـى رـى أَتتح ،كَذَِلك مهِلدجِدِه يعب ِمن رمكَانَ ع ثُم ،فِّيوى تتح ِعنيبأَر

ِلم تجِلدِني ؟ بيِني وبينك ِكتاب      : الْمهاِجِرين الْأَوِلني وقَد شِرب، فَأَمر ِبِه أَنْ يجلَد، فَقَالَ        
    رملَّ، فَقَالَ عجو ز؟، فَقَالَ         : اِهللا ع كِلدأَنْ لَا أَج ِجداِب اِهللا تِفي ِكت نأَيـالَى    : وعِإنَّ اَهللا ت

ناح ِفيما طَِعمـوا ِإذَا مـا    لَيس علَى الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ج      { : يقُولُ ِفي ِكتاِبهِ  
، ]٩٣: املائـدة [} اتقَوا وآمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت، ثُم اتقَوا وآمنوا، ثُم اتقَوا وأَحسنوا           

           شالْمو ،قدنالْخا، ودأُحا، وردب لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اِهللا صسر عم تِهدفَقَـالَ   ش ،اِهد
رماسٍ        : عبع نا قَالَ ؟ فَقَالَ ابِه ملَيونَ عدرأَلَا ت :       اِضـنيا ِللْمذْرع ِزلَتاِت أُنلَاِء الْآيؤِإنَّ ه

            الْخ ِهملَيع مرحلَ أَنْ يلَقُوا اَهللا قَب مهونَ ِبأَناضالْم ِذرفَع ،اِقنيلَى الْبةً عجحـةٌ   وجحو ،رم
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنما الْخمر والْميِسر والْأَنـصاب         { : علَى الْباِقني ؛ ِلأَنَّ اَهللا تعالَى يقُولُ      

  لَامالْأَز٩٠: املائدة[} و [        َا، فَِإنْ كَانةَ كُلَّهأَ الْآيقَر ةَ، ثُمالْآي-]الَِّذي  -]٢٧٥ ـوا    ِمننآم ن
               ،ـرمالْخ برشى أَنْ يهوا، فَِإنَّ اَهللا ننسأَحا وقَوات وا، ثُمنآما وقَوات اِت، ثُماِلحِملُوا الصعو



 ٢٨٢

    هناُهللا ع ِضير رمفَقَالَ ع :   رمقَالَ ع ثُم ،قْتدـ        : ص ناُهللا ع ِضير ِلينَ ؟ قَالَ عوراذَا تفَمه :
نرى أَنه ِإذَا شِرب سِكر، وِإذَا سِكر هذَى ، وِإذَا هذَى افْترى، وعلَى الْمفْتِري ثَمـانونَ                

      اِننيثَم ِلدفَج ،رمع رةً، فَأَملْدا          : قَالَ"  جا كَماهوِدِه ِإيهٍر ِفي شدب ِمن كَانَ لَه ةُ قَدامفَقُد
ِطٍب ِفي ِمثِْل ذَِلك، ولَم ير عمر ولَا عِلي ولَا من كَانَ ِبحضرِتِهما دفْع الْعقُوبـِة                كَانَ ِلحا 

 هِمِه الَِّذي كَانَ ِمنرلَى جع ِلذَِلك هنع .  
    ِفي ذَِلك ا لَهنابوهِ       : فَكَانَ جلَيع لَّى اللَّهوِل اِهللا صسِة رنس ِبِإقَالَـِة ذَِوي      أَنَّ ِمن هرأَم لَّمسو 

الْهيئَاِت عثَراِتِهم ِإلَّا ِفي حد ِمن حدوِد اِهللا تعالَى، وكَانَ حاِطب ِلشهوِدِه بدرا، وِلما كَانَ               
ما يوِجب حـدا، ِإنمـا   علَيِه ِمن الْأُموِر الْمحمودِة ِمن ذَِوي الْهيئَِة، ولَم يكُِن الَِّذي أَتى مِ           

                ِمن هعا كَانَ مِلم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اِهللا صسر هنا عهفَعفَر ،دِبح تسةً لَيقُوبع وِجبي
ا عِلي، ولَا من ِسـواهما      الْهيئَِة، وكَانَ الَِّذي كَانَ ِمن قُدامةَ ِفيِه حد ِللَِّه فَلَم يرفَعه عمر ولَ            

                اِت الَِّتي ِهـيقُوبالْع فَعرلَا تا، ووددح تساِت الَِّتي لَيقُوبالْع فَعرا تمئَةَ ِإنيئَِتِه ؛ ِلأَنَّ الْهيِله
 اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَنه       حدود، وِلذَِلك روينا ِفيما تقَدم ِمنا ِفي ِكتاِبنا هذَا عن رسولِ          

، فَبانَ ِبحمِد اِهللا وِنعمِتـِه      "أَِقيلُوا ذَِوي الْهيئَاِت عثَراِتِهم ِإلَّا ِفي حد ِمن حدوِد اِهللا           : " قَالَ
         لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اِهللا صسر ناِت عايوِذِه الرا       أَنَّ هضعا بهضعب اِفقواِبِه يحأَص نع ثُم ،

               أَلُهسلَّ نجو زاَهللا عو ،هفَعدلَا يو اِلفُهخا، لَا يضعا بهضعب دشيا، وضعا بهضعب اِلفخلَا يو
 ِفيقو٢٩٦".الت  

   
  ـــــــــــ

                                                 
مجع عقيصة  : العقاص    ) ٣٠٠٧(وصحيح البخارى  )٤٤٤١- ٤٤٣٦) (٢٦٨ / ١١ (-ل اآلثار   شرح مشك  - ٢٩٦

  أو عقصة وهى الضفائر



 ٢٨٣

  وفيا مع أعدائه
  

ر كما يف صلح احلديبة ، حيث كان ملتزماً بالشروط وفيـاً مـع              أما وفاؤه ألعدائه فظاه   
         ِبىوا النالَحا صشيٍس أَنَّ قُرأَن نقريش ، فع-�-        ِبىٍرو فَقَالَ النمع نلُ بيهس ِفيِهم -�- 

  ِلىِحيِم      « ِلعِن الرمحِم اللَِّه الرِبس با ِبا   . »اكْتلٌ أَميهِم       قَالَ سا ِبـسِرى مدا نِم اللَِّه فَمس
اكْتـب ِمـن محمـٍد    « اللَِّه الرحمِن الرِحيِم ولَِكِن اكْتب ما نعِرف ِباسِمك اللَّهم فَقَالَ           

. ك واسم أَِبيـك  قَالُوا لَو عِلمنا أَنك رسولُ اللَِّه الَتبعناك ولَِكِن اكْتِب اسم         . »رسوِل اللَِّه   
   ِبىِد اللَِّه        « -�-فَقَالَ النبِن عِد بمحم ِمن باكْت« .    ِبىلَى النطُوا عرتفَاش-�-   نأَنَّ م 

 أَنكْتب هذَا   جاَء ِمنكُم لَم نرده علَيكُم ومن جاَءكُم ِمنا رددتموه علَينا فَقَالُوا يا رسولَ اللَّهِ             
نعم ِإنه من ذَهب ِمنا ِإلَيِهم فَأَبعده اللَّه ومن جاَءنا ِمنهم سيجعلُ اللَّـه لَـه فَرجـا             « قَالَ  

   .٢٩٧رواه مسلم. »ومخرجا 
مـةَ ومـروانَ   عِن الِْمسوِر بـِن مخر .  ومت إرجاع أيب بصري مع جميئه مسلماً وفاءاً بالعهد 

 - زمن الْحديِبيـِة     -� -يصدق كُلُّ واِحٍد ِمنهما حِديثَ صاِحِبِه قَالَ خرج رسولُ اللَِّه           
 . فَقَالَ سهيلٌ وعلَى أَنه الَ يأِْتيك ِمنا رجلٌ ، وِإنْ كَانَ علَى ِديِنك ، ِإالَّ رددته ِإلَينا                   -وفيه  

قَالَ الْمسِلمونَ سبحانَ اللَِّه كَيف يرد ِإلَى الْمشِرِكني وقَد جاَء مسِلما فَبينما هم كَذَِلك ِإذْ               
دخلَ أَبو جندِل بن سهيِل بِن عمٍرو يرسف ِفى قُيوِدِه ، وقَد خرج ِمن أَسفَِل مكَّةَ ، حتى                  

فَقَالَ سهيلٌ هذَا يا محمد أَولُ ما أُقَاِضيك علَيِه أَنْ ترده           . نفِْسِه بين أَظْهِر الْمسِلِمني     رمى بِ 
  ِإلَى .   ِبىفَقَالَ الن- �- »       دعب ابقِْض الِْكتن ا لَملَى      . » ِإنع كاِلحأُص اللَِّه ِإذًا لَمقَالَ فَو
بلَـى ،   « قَـالَ   . قَالَ ما أَنا ِبمِجيِزِه لَك      . » فَأَِجزه ِلى    « -� -قَالَ النِبى   .  أَبدا   شىٍء

قَالَ أَبو جندٍل أَى معـشر      . قَالَ ِمكْرز بلْ قَد أَجزناه لَك       . قَالَ ما أَنا ِبفَاِعٍل     . » فَافْعلْ  
ى الْمشِرِكني وقَد ِجئْت مسِلما أَالَ ترونَ ما قَد لَِقيت وكَانَ قَد عـذِّب              الْمسِلِمني ، أُرد ِإلَ   

 فَقُلْت أَلَـست    -� -قَالَ فَقَالَ عمر بن الْخطَّاِب فَأَتيت نِبى اللَِّه         . عذَابا شِديدا ِفى اللَِّه     
. » بلَـى   « لْت أَلَسنا علَى الْحق وعدونا علَى الْباِطِل قَالَ         قُ. » بلَى  « نِبى اللَِّه حقا قَالَ     

                                                 
   )٤٧٣٢(صحيح مسلم  - ٢٩٧



 ٢٨٤

» ِإنى رسولُ اللَِّه ، ولَست أَعِصيِه وهو ناِصِرى         « قُلْت فَِلم نعِطى الدِنيةَ ِفى ِديِننا ِإذًا قَالَ         
بلَى ، فَأَخبرتك أَنا نأِْتيـِه      « ِتى الْبيت فَنطُوف ِبِه قَالَ      قُلْت أَولَيس كُنت تحدثُنا أَنا سنأْ     . 

  امالَ    . » الْع ِبِه     « قَالَ  . قَالَ قُلْت فطَّومآِتيِه و كا       . » فَِإنا أَبي كٍْر فَقُلْتا بأَب تيقَالَ فَأَت
قُلْت أَلَسنا علَى الْحق وعدونا علَى الْباِطِل قَـالَ         .  بلَى   بكٍْر ، أَلَيس هذَا نِبى اللَِّه حقا قَالَ       

 ولَيس  -� -قُلْت فَِلم نعِطى الدِنيةَ ِفى ِديِننا ِإذًا قَالَ أَيها الرجلُ ، ِإنه لَرسولُ اللَِّه               . بلَى  
       ِسكمتفَاس ، هاِصرن وهو هبِصى رعي       قلَى الْحع هاللَِّه ِإنِزِه ، فَوركَـانَ     . ِبغ سأَلَـي قُلْت

قَـالَ  . يحدثُنا أَنا سنأِْتى الْبيت ونطُوف ِبِه قَالَ بلَى ، أَفَأَخبرك أَنك تأِْتيِه الْعام قُلْـت الَ                 
قَالَ فَلَما فَرغَ ِمـن  .  قَالَ عمر فَعِملْت ِلذَِلك أَعماالً    قَالَ الزهِرى . فَِإنك آِتيِه ومطَّوف ِبِه     

قَـالَ  . » قُوموا فَانحروا ، ثُم احِلقُوا      «  َألصحاِبِه   -� -قَِضيِة الِْكتاِب قَالَ رسولُ اللَِّه      
         رثَالَثَ م ى قَالَ ذَِلكتلٌ حجر مهِمن ا قَاماللَِّه ملَى         فَولَ عخد دأَح مهِمن قُمي ا لَماٍت ، فَلَم

فَقَالَت أُم سلَمةَ يا نِبى اللَِّه ، أَتِحب ذَِلك اخرج          . أُم سلَمةَ ، فَذَكَر لَها ما لَِقى ِمن الناِس          
        ندب رحنى تتةً حكَِلم مها ِمندأَح كَلِّمالَ ت ثُم      ِلقَكحفَي اِلقَكح وعدتو ، ك .   فَلَـم جرفَخ

              لَقَهفَح اِلقَها حعدو ، هندب رحن لَ ذَِلكى فَعتح ، مها ِمندأَح كَلِّمي .      ، ا ذَِلـكأَوـا رفَلَم
          ب ى كَادتا ، حضعب ِلقحي مهضعلَ بعجوا ، ورحوا فَنقَام       اَءهج ا ، ثُما غَمضعلُ بقْتي مهضع

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا جاَءكُم الْمؤِمنـات مهـاِجراٍت          ( ِنسوةٌ مؤِمنات فَأَنزلَ اللَّه تعالَى      
  نوهِحنتفَام (   َلَغى بتح )   اِفِرِم الْكَوِبِعص (  وي رمع ِك ،       فَطَلَّقرِفى الش ا لَهتِن كَانيأَترِئٍذ امم

                  ِبـىالن ـعجر ةَ ، ثُميأُم نانُ بفْوى صراُألخانَ ، وفْيأَِبى س نةُ باِويعا مماهدِإح جوزفَت- 
 مسِلم فَأَرسلُوا ِفى طَلَِبـِه       وهو - رجلٌ ِمن قُريٍش     - ِإلَى الْمِدينِة ، فَجاَءه أَبو بِصٍري        -�

فَدفَعه ِإلَى الرجلَيِن ، فَخرجا ِبِه حتـى بلَغـا ذَا           . رجلَيِن ، فَقَالُوا الْعهد الَِّذى جعلْت لَنا        
            ِد الرِصٍري َألحو بفَقَالَ أَب ، مٍر لَهمت أْكُلُونَ ِمنلُوا يزفَِة ، فَنلَيى      الْحـى َألراللَّـِه ِإنِن ولَيج

فَاستلَّه اآلخر فَقَالَ أَجلْ ، واللَِّه ِإنه لَجيد ، لَقَد جربت ِبِه ثُـم       . سيفَك هذَا يا فُالَنُ جيدا      
  تبرج .          رفَض ، هِمن هكَنِه ، فَأَمِإلَي ظُرِصٍري أَِرِنى أَنو بفَقَالَ أَب        ، ـراآلخ فَرو ، درى بتح هب

لَقَد رأَى  «  ِحني رآه    -� -فَقَالَ رسولُ اللَِّه    . حتى أَتى الْمِدينةَ ، فَدخلَ الْمسِجد يعدو        
مقْتولٌ ، فَجـاَء     قَالَ قُِتلَ واللَِّه صاِحِبى وِإنى لَ      -� -فَلَما انتهى ِإلَى النِبى     . » هذَا ذُعرا   



 ٢٨٥

                    اِنى اللَّـهجأَن ثُم ِهمِنى ِإلَيتددر قَد ، كتِذم فَى اللَّهاللَِّه أَوو اللَِّه ، قَد ِبىا نِصٍري فَقَالَ يو بأَب
  مهِمن .   ِبىقَالَ الن- �- »           دأَح كَانَ لَه ٍب ، لَورح رعِه ِمسلُ أُميفَ. » و   ذَِلك ِمعا سلَم

قَالَ وينفَِلت ِمنهم أَبو جندِل بن      . عرف أَنه سيرده ِإلَيِهم ، فَخرج حتى أَتى ِسيف الْبحِر           
ق ِبأَِبى بِصٍري   سهيٍل ، فَلَِحق ِبأَِبى بِصٍري ، فَجعلَ الَ يخرج ِمن قُريٍش رجلٌ قَد أَسلَم ِإالَّ لَحِ               

، حتى اجتمعت ِمنهم ِعصابةٌ ، فَواللَِّه ما يسمعونَ ِبِعٍري خرجت ِلقُريٍش ِإلَـى الـشأِْم ِإالَّ                 
              ِبـىِإلَى الن شيقُر لَتسفَأَر ، مالَهوذُوا أَمأَخو ، ملُوها ، فَقَتوا لَهضرتاع- �- اِشـدنت  ه

             ِبىلَ النسفَأَر ، آِمن وفَه اهأَت نلَ ، فَمسا أَرِحِم لَمالرِباللَِّه و- �-       لَ اللَّـهزفَـأَن ، ِهمِإلَي 
 وهو الَِّذى كَف أَيِديهم عنكُم وأَيِديكُم عنهم ِببطِْن مكَّةَ ِمن بعـِد أَنْ أَظْفَـركُم              ( تعالَى  
  ِهملَيع (   َلَغى بتح )    ِةاِهِليةَ الْجِميةَ حِمياللَِّه ،         ) الْح ِبىن هوا أَنِقري لَم مهأَن مهتِميح تكَانو

    ٢٩٨.ولَم يِقروا ِبِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم ، وحالُوا بينهم وبين الْبيِت 
 الْوِليِد بِن جميٍع حدثَنا أَبو الطُّفَيِل حدثَنا حذَيفَةُ بن الْيماِن قَالَ ما منعِنى أَنْ أَشـهد               وعِن

 قَالَ فَأَخذَنا كُفَّار قُريٍش قَالُوا ِإنكُم تِريـدونَ         - حسيلٌ   -بدرا ِإالَّ أَنى خرجت أَنا وأَِبى       
محةَ       مِدينِإالَّ الْم ِريدا نم هِريدا نا ما فَقُلْنِإلَـى         . د ِرفَنـصنلَن ِميثَاقَهاللَِّه و دها عذُوا ِمنفَأَخ

 انصِرفَا نِفى لَهـم   «  فَأَخبرناه الْخبر فَقَالَ     -�-الْمِدينِة والَ نقَاِتلُ معه فَأَتينا رسولَ اللَِّه        
 ِهملَيع اللَّه ِعنيتسنو ِدِهمه٢٩٩.رواه مسلم. »ِبع   

  وعد�              ِبـىِن النةَ عريرأَِبى ه ننقض العهد، وإخالف الوعد من عالمات املنافقني، فع- 
. » ِمن خانَ   آيةُ الْمناِفِق ثَالَثٌ ِإذَا حدثَ كَذَب ، وِإذَا وعد أَخلَف ، وِإذَا اؤت            «  قَالَ   -�

  . ٣٠٠رواه البخاري
  ـــــــــــ

                                                 
  )٢٧٣٢ و٢٧٣١(صحيح البخارى  - ٢٩٨

  )٤٧٤٠(صحيح مسلم - ٢٩٩

   )٣٣(صحيح البخارى  - ٣٠٠



 ٢٨٦

   �حياؤه 
  

احلياء خلق إسالمي رفيع يبعث على جتنب القبائح ، ويرغب اإلنسان يف فعـل احلـسن،                
مـا  ويكفي لبيان مرتلة هذا اخللق يف اإلسالم        . ومينع من التقصري يف حق أصحاب احلقوق      

. »ِإنَّ ِلكُلِّ ِديٍن خلُقًا وخلُق اِإلسالَِم الْحياُء        «  -�-عن أَنٍس قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه       روي  
   .  ٣٠١رواه ابن ماجه

«  قَـالَ    -� - عِن النِبـى     - رضى اهللا عنه     -عن أَِبى هريرةَ    فواحلياء من شعب اإلميان     
  ٣٠٢ .لبخاريا» اِإلميانُ ِبضع وِستونَ شعبةً ، والْحياُء شعبةٌ ِمن اِإلمياِن 

أكثر الناس حياًء وأعظمهم اتصافاً ذا اخللق الرفيع، فعـن أَِبـى   � وقد كان رسول اهللا 
      ِبىقَالَ كَانَ الن ِرىدِعيٍد الْخئًا           -� -سيأَى شا ، فَِإذَا رِرهاِء ِفى ِخدذْرالْع اًء ِمنيح دأَش 

   ٣٠٣.خرجه البخاريأ.  يكْرهه عرفْناه ِفى وجِهِه 
  .يستحي من اخلالق سبحانه وتعاىل ومن اخللق� وكان 

                   ـو ذَراِلٍك قَالَ كَـانَ أَبِن مِس بأَن نأما حياؤه من اخلالق جلّ وعال فهو أكمل احلياء، ع
لَ ِجبِريلُ فَفَرج   فُِرج عن سقِْف بيِتى وأَنا ِبمكَّةَ ، فَنز       «  قَالَ   -� -يحدثُ أَنَّ رسولَ اللَِّه     

                 غَها ، فَأَفْرانِإميةً وِلٍئ ِحكْمتمٍب مذَه ٍت ِمناَء ِبطَسج ثُم ، مزماِء زِبم لَهغَس ِرى ، ثُمدص
               ا ِجئْتا ، فَلَميناِء الدمِبى ِإلَى الس جرِدى فَعذَ ِبيأَخ ثُم ، قَهأَطْب ِرى ثُمداِء   ِفى صمِإلَى الس 

       حاِء افْتماِزِن السِريلُ ِلخا قَالَ ِجبينِريلُ       . الدذَا ِجبذَا قَالَ هه نقَالَ م .    دأَح كعلْ مقَالَ ه
     دمحِعى مم معقَالَ ن- �- .       معِه قَالَ نِسلَ ِإلَياءَ   . فَقَالَ أُرما السنلَوع حا فَتا ،   فَلَمينالد 

فَِإذَا رجلٌ قَاِعد علَى يِميِنِه أَسِودةٌ وعلَى يساِرِه أَسِودةٌ ، ِإذَا نظَر ِقبلَ يِميِنِه ضِحك ، وِإذَا                 
لَ من هـذَا  قُلْت ِلِجبِري. نظَر ِقبلَ يساِرِه بكَى ، فَقَالَ مرحبا ِبالنِبى الصاِلِح واِالبِن الصاِلِح     

    مذَا آدِة             . قَالَ هنلُ الْجأَه مهِمِني ِمنلُ الْيِنيِه ، فَأَهب مساِلِه نِشمِميِنِه وي نةُ عِودِذِه اَألسهو
ر ِقبلَ ِشماِلِه   ، واَألسِودةُ الَِّتى عن ِشماِلِه أَهلُ الناِر ، فَِإذَا نظَر عن يِميِنِه ضِحك ، وِإذَا نظَ               

                                                 
 صحيح ) ٤٣٢١(سنن ابن ماجه - ٣٠١

  )٩(صحيح البخارى  - ٣٠٢

   )٦١٠٢(خارى صحيح الب - ٣٠٣



 ٢٨٧

            حا افْتاِزِنهِة فَقَالَ ِلخاِء الثَّاِنيمِبى ِإلَى الس جرى عتكَى ، حا قَالَ      . با ِمثْلَ مهاِزنخ فَقَالَ لَه
   حلُ فَفَتعِ        . » اَألوـى ووسمو ِريسِإدو ماِت آدومِفى الس دجو هأَن فَذَكَر سى  قَالَ أَنيـس

  اِهيمرِإبو-     ِهملَياللَِّه ع اتلَوص -             مآد ـدجو هأَن ذَكَر هأَن رغَي ، ماِزلُهنم فكَي ثِْبتي لَمو 
 -� -  قَالَ أَنس فَلَما مر ِجبِريلُ ِبالنِبى     . ِفى السماِء الدنيا ، وِإبراِهيم ِفى السماِء الساِدسِة         
ثُـم  . فَقُلْت من هذَا قَالَ هذَا ِإدِريس       . ِبِإدِريس قَالَ مرحبا ِبالنِبى الصاِلِح واَألِخ الصاِلِح        

. قُلْت من هذَا قَالَ هذَا موسى       . مررت ِبموسى فَقَالَ مرحبا ِبالنِبى الصاِلِح واَألِخ الصاِلِح         
اِلِح          ثُمالص ِبىالناِلِح وا ِباَألِخ الصبحرى فَقَالَ مِبِعيس تررى      .  مذَا ِعيسذَا قَالَ هه نم قُلْت
قُلْت من هذَا قَالَ هـذَا      . ثُم مررت ِبِإبراِهيم فَقَالَ مرحبا ِبالنِبى الصاِلِح واِالبِن الصاِلِح          . 
رِإب  اِهيم- �- «  .    اِرىـصةَ اَألنبا حأَباٍس وبع نٍم أَنَّ ابزح نِنى ابرباٍب فَأَخِشه نقَالَ اب

     ِبىقُوالَِن قَالَ النا يكَان- �- »           ـِريفِفيِه ص عمى أَسوتسِلم ترى ظَهتِبى ح ِرجع ثُم
فَفَرض اللَّه علَـى أُمِتـى       « -� -ٍم وأَنس بن ماِلٍك قَالَ النِبى       قَالَ ابن حز  . » اَألقْالَِم  

خمِسني صالَةً ، فَرجعت ِبذَِلك حتى مررت علَى موسى فَقَالَ ما فَرض اللَّه لَـك علَـى                 
. بك ، فَِإنَّ أُمتك الَ تِطيـق ذَِلـك          قَالَ فَارِجع ِإلَى ر   . أُمِتك قُلْت فَرض خمِسني صالَةً      

فَقَالَ راِجع ربـك ،     . فَراجعت فَوضع شطْرها ، فَرجعت ِإلَى موسى قُلْت وضع شطْرها           
            ِجعِه فَقَالَ ارِإلَي تعجا ، فَرهطْرش عضفَو تعاجفَر ، ِطيقالَ ت كتفَـِإنَّ      فَِإنَّ أُم ، كبِإلَى ر 

       هتعاجفَر ، ذَِلك ِطيقالَ ت كتأُم .           ىلُ لَدلُ الْقَودبونَ ، الَ يسمخ ىهو سمخ فَقَالَ ِهى .
       كبر اِجعى فَقَالَ روسِإلَى م تعجى     . فَربر ِمن تييحتاس ـ  . فَقُلْت تِبـى ح طَلَقان ى ثُم

انتهى ِبى ِإلَى ِسدرِة الْمنتهى ، وغَِشيها أَلْوانٌ الَ أَدِرى ما ِهى ، ثُم أُدِخلْت الْجنةَ ، فَـِإذَا                   
 كا الِْمسهابرِإذَا تلُِؤ ، واِيلُ اللُّؤبا ح٣٠٤رواه البخاري» ِفيه.  

 -� - عاِئشةَ أَنَّ امرأَةً سأَلَِت النِبى        عن  روي  وأما حياؤه من الناس فأدلته كثرية منها ما       
خِذى ِفرصةً ِمن ِمسٍك فَتطَهـِرى      « عن غُسِلها ِمن الْمِحيِض ، فَأَمرها كَيف تغتِسلُ قَالَ          

                                                 
صوت جرياا مبا تكتبه مـن      :  الصريف   -مجع سواد وهو الشخص     :  األسودة   -   )٣٤٩(صحيح البخارى    - ٣٠٤

 علوت: ظهرت -أقضية اهللا تعاىل ووحيه 



 ٢٨٨

حانَ اللَِّه تطَهِرى   سب« قَالَت كَيف قَالَ    . » تطَهِرى ِبها   « قَالَت كَيف أَتطَهر قَالَ     . » ِبها  
  ٣٠٥.متفق عليه. فَاجتبذْتها ِإلَى فَقُلْت تتبِعى ِبها أَثَر الدِم . » 

 فانظر كيف محله احلياء على اإلعراض عن التفصيل يف هذا األمر، حىت تولته أم املؤمنني،               
  .لتعلقه بأمور النساء اخلاصة

 - قَالَ بِنى علَى النِبى      - رضى اهللا عنه     -ن أَنٍس   عروي  ومن األدلة على حيائه كذلك ما       
 ِبزينب ابنِة جحٍش ِبخبٍز ولَحٍم فَأُرِسلْت علَى الطَّعاِم داِعيا فَيِجىُء قَـوم فَيـأْكُلُونَ               -�

         ح توعونَ ، فَدجرخيأْكُلُونَ وفَي مِجىُء قَوي ونَ ، ثُمجرخيو      و فَقُلْتعا أَددأَح ا أَِجدى مت
يا نِبى اللَِّه ما أَِجد أَحدا أَدعوه قَالَ ارفَعوا طَعامكُم ، وبِقى ثَالَثَةُ رهٍط يتحدثُونَ ِفى الْبيِت                 

    ِبىالن جرةَ فَقَالَ       -� -، فَخاِئشِة عرجِإلَى ح طَلَقالَ«  فَانـِت       السيـلَ الْبأَه كُملَـيع م
فَقَالَت وعلَيك السالَم ورحمةُ اللَِّه ، كَيف وجدت أَهلَك بارك اللَّه لَـك  . » ورحمةُ اللَِّه   

ما قَالَت عاِئشةُ ،    فَتقَرى حجر ِنساِئِه كُلِِّهن ، يقُولُ لَهن كَما يقُولُ ِلعاِئشةَ ، ويقُلْن لَه كَ             
    ِبىالن عجر ثُم- �-           ِبىكَانَ النثُونَ ، ودحتِت ييٍط ِفى الْبهفَِإذَا ثَالَثَةُ ر - �-   ـِديدش 

           مأَنَّ الْقَو ِبرأُخ أَو هتربِرى آخا أَدةَ فَماِئشِة عرجح وحطَِلقًا ننم جراِء ، فَخيـوا ،  الْحجرخ 
فَرجع حتى ِإذَا وضع ِرجلَه ِفى أُسكُفَِّة الْباِب داِخلَةً وأُخرى خاِرجةً أَرخى الـستر بيِنـى            

  ٣٠٦. وبينه ، وأُنِزلَت آيةُ الِْحجاِب 
فقد محله احلياء على عدم مواجهـة       . �وهذا احلديث من أعظم األدلة على شدة حيائه         

: ، قال تعاىل  �حابه بشأن خروجهم، حىت توىل اهللا تعاىل بيان ذلك، إعظاماً حلق نبيه             أص
}                  ـاهِإن اِظِرينن راٍم غَيِإلَى طَع ذَنَ لَكُمؤِإالَّ أَنْ ي ِبيالن وتيلُوا بخدوا ال تنآم ا الذينها أَيي

ِعمتم فَانتِشروا وال مستأِْنِسني ِلحِديٍث ِإنَّ ذَِلكُـم كَـانَ          ولَِكن ِإذَا دِعيتم فَادخلُوا فَِإذَا طَ     
قالْح ِيي ِمنحتسال ي اللَّهو كُمِيي ِمنحتسفَي ِبيِذي النؤ٥٣:األحزاب[} ي.[  

        ِبيالن وتيلُوا بخدونَ الَ تها املُِؤمنا أَيا إِ    �يوعدِإالَّ أَنْ ت      ِظـِرينتنم رغَي هونمطْعىل طعام ت
أَي ِإذا دِعيتم ِإىل طَعاٍم يف بيِت رسوِل اِهللا فَال تدخلُوا ِإال ِإذَا عِلمـتم أَنَّ   ( ِإدراك نضِجِه ،    

                                                 
  قطعة من قطن أو صوف: الفرصة -  )٧٧٤(ومسلم  )  ٣١٤(صحيح البخارى  - ٣٠٥
 عتبة الباب:  األسكفة - )٤٧٩٣(صحيح البخارى  - ٣٠٦



 ٢٨٩

      هاددوِإع هجضن مت قَد امالطَّع (     خِإىل الد ِبيالن اكُمعِإذا د لِكنو  ملُوا ، فَِإذَا أَكَلْـتوِل فَادخ
الطَّعام فَانصِرفُوا ، وال تمكُثُوا ِفيِه ِلتبادِل احلَِديِث ، فَذَِلك اللُبثُ ، بعد تناوِل الطَّعـاِم ،                 

نْ يقُولَ لَكُم ذَِلك ،     كَانَ يؤِي النِبي ، ويثِْقلُ عليِه وعلى أَهِلِه ، ولِكنه كَانَ يستحِيي ِمن أَ             
وأَنْ يدعوكُم ِإىل االنِصراِف ، واُهللا الِذي يريد أَنْ يحِسن تِربيتكم وتأِديبكُم ، يريـد أَنْ                

             ِبـييِت النم ِفي بتلُوا ِبِه ، فَِإذا طَِعمعملت احلَق قُولَ لَكُموا       �يـدقْعالَ توا ، وجرفَـاخ
وِإذا طَلَبتم ِمن أَزواِج النِبي وِنساِء املُؤِمِنني شيئاً تتمتعونَ ِبِه ، ِمـن مـاعوٍن ،                . لْحِديِث  ِل

         نهنيبو كُمنيٍر باِء ِسترو ِمن وهغِريِه ، فَاطْلُبو .        مـدعـِتِئذَاِن ، واالس دعولُ بخالد ذِلكو
 قَاِء بـاٍب              الباِء ِحجرو ِمن اعاملَت ِبياِء النؤالُ ِنسساِس ِباحلَِديِث ، وِتئْناِم لالسالطَّع دع . .

كُلُّ ذَِلك أَطْهر ِلقُلُوِب الرجاِل وقُلُوِب النساِء ِمن وساِوِس الشيطَاِن ، وأَبعد عن الريـِب               
 ِللْمِؤِمنني أَنْ يفْعلُوا فَعالً ِفي حياِة النِبي يؤِذيِه ويزِعجه ، ولَيس لَهم             والشكُوِك ، والَ ينبِغي   

فَِإيذَاُء النِبي ِفي حياِتِه وبعد مماِتِه هو أَمر عِظـيم الَ         . أَنْ يؤذُوه بعد وفَاِتِه ِبالتزوِج ِبِنساِئِه       
  .دره ِإالَّ اُهللا تعاىل يقَدر قَ

  ـــــــــــ
  حسن خلقه وعشرته 

  
حسن اخللق،ولني اجلانب،وطيب العشرة، صفات أمجع العقالء على حـسنها ، وفـضل             

وقد توافرت األدلة الشرعية على مدح األخالق احلسنة، واحلض عليها ، مـن       . التخلق ا 
ا واِئٍل قَالَ سِمعت مسروقًا قَالَ قَالَ عبد اللَِّه بن           عن سلَيمانَ قَالَ سِمعت أَب     يذلك ما رو  

ِإنَّ ِمن أَحـبكُم ِإلَـى      «  لَم يكُن فَاِحشا والَ متفَحشا وقَالَ        -� -عمٍرو ِإنَّ رسولَ اللَِّه     
   ٣٠٧.رواه البخاري. » أَحسنكُم أَخالَقًا 

سلم أحسن الناس مستاً، وأكملهم خلُقاً، وأطيبهم عشرة،        وقد كان رسول اهللا صلى عليه و      
فما من خـصلة    ،  ) ٤:القلم(} وِإنك لَعلَى خلٍُق عِظيمٍ   {:وقد وصفه سبحانه بذلك فقال      

أوفر احلظ والنصيب من التخلق ـا ، وقـد وصـف            �من خصال اخلري إال ولرسول      

                                                 
   )٣٧٥٩(صحيح البخارى  - ٣٠٧



 ٢٩٠

 بِن محمٍد ِمن ولَِد عِلى بِن أَِبـى         يف أحاديث كثرية فعن ِإبراِهيم    �الصحابة حسن خلقه    
           ِبىالن فصرضى اهللا عنه ِإذَا و ِلىِط      -�-طَاِلٍب قَالَ كَانَ عغمِبالطَِّويِل الْم كُني قَالَ لَم 

قَطَِط والَ ِبالسِبِط كَانَ جعدا     والَ ِبالْقَِصِري الْمتردِد وكَانَ ربعةً ِمن الْقَوِم ولَم يكُن ِبالْجعِد الْ          
رِجالً ولَم يكُن ِبالْمطَهِم والَ ِبالْمكَلْثَِم وكَانَ ِفى الْوجِه تدِوير أَبيض مشرب أَدعج الْعينيِن              

كَفَّيِن والْقَدميِن ِإذَا مـشى     أَهدب اَألشفَاِر جِليلُ الْمشاِش والْكَِتِد أَجرد ذُو مسربٍة شثْن الْ         
                 مـاتخ ـوهِة ووبالن ماتِه خكَِتفَي نيا بعم فَتالْت فَتِإذَا الْتٍب وبِشى ِفى صما يمكَأَن قَلَّعت

 وأَلْينهم عِريكَةً وأَكْـرمهم     النِبيني أَجود الناِس كَفا وأَشرحهم صدرا وأَصدق الناِس لَهجةً        
                 ِمثْلَـه هدعالَ بو لَهقَب أَر لَم هاِعتقُولُ ني هبِرفَةً أَحعم الَطَهخ نمو هابةً هِديهب آهر نةً مرِعش .

   .٣٠٨رواه الترمذي
 من اللِّه ِلنت لَهم ولَو كُنـت        فَِبما رحمةٍ { ووصفه اهللا تعاىل بلني اجلانب ألصحابه فقال        

فَظا غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضواْ ِمن حوِلك فَاعف عنهم واستغِفر لَهم وشاِورهم ِفي اَألمِر فَـِإذَا         
كِِّلنيوتالْم ِحبي لَى اللِّه ِإنَّ اللّهكَّلْ عوفَت تمزانسورة آل عمر) ١٥٩(} ع .  

                                                 
  وهو حسن لغريه ) ٣٩٩٩(سنن الترمذى  - ٣٠٨

شـديد  : األدعج  =اإلسراع من علو إىل سفل      : احلدور  =االعوجاج  : احلجونة  = منقبض الشعر غري منبسطه     : جعد  
 شـديد   شعره مل يكـن   : الرجل  =الرجل بني الطويل والقصري     : الربعة  =شديد سواد العينني    : األدعج  =سواد العينني   

مسترسل الـشعر   : السبط  =اتمع القصري   : املتردد  =اتمع القصري : املتردد  = اجلعودة وال شديد السبوطة بل بينهما       
الشعر املستدق النابت وسط الـصدر إىل الـبطن   : املسربة =الشعر املستدق النابت وسط الصدر إىل البطن : املسربة  =
أطراف األجفان الىت ينبت عليهـا      : األشفار  =الذى ىف بياضه محرة      : املشرب=الضخم  : الشثن  =الضخم  : الشثن  =

  أطراف األجفان الىت ينبت عليها الشعر واحدها شفر: األشفار =الشعر واحدها شفر 
الرتول من موضع منحدر واملراد أنه قوى البـدن         : الصبب  =الرتول من موضع منحدر واملراد أنه قوى البدن         : الصبب  

الطبيعـة والـنفس    : العريكة  =السمني الفاحش واملدور الوجه     : املطهم  =  الفاحش واملدور الوجه     السمني: املطهم  =
مـشى كأنـه    : تقلع  =شديد جعودة شعر الرأس     : القطط  =شديد جعودة شعر الرأس     : القطط  = واملراد حسن اخللق    

جمتمـع  : الكتـد  =لكتفني من اإلنـسان  جمتمع ا: الكتد =ينحدر واملراد قوة مشيه وأنه يرفع رجليه وال ميشى اختياال           
رءوس العظام  : املشاش  =كثري حلم اخلدين والوجه     : املكلثم  =كثري حلم اخلدين والوجه     : املكلثم  =الكتفني من اإلنسان    

الطويـل املتنـاهى    : املمغط  =رءوس العظام كاملرفقني والكتفني والركبتني      : املشاش  = كاملرفقني والكتفني والركبتني    
طويل أو كثري اهلدب وهو شـعر       : األهدب  = مد الشىء يستطيله    : متغط  =  الطويل املتناهى الطول    : املمغط  =الطول  

 طويل أو كثري اهلدب وهو شعر أشفار العينني: األهدب =أشفار العينني  



 ٢٩١

ففي معاشرته ألصحابه من حسن اخللق ما ال خيفي، فقد كان جييب دعـوة الـداعي إذا                 
وكان عليه الـصالة والـسالم      . دعاه، ويقبل اهلدية ممن جادت ا نفسه و يكافئ عليها         

 كلَّ من جالسه نصيبه مـن العنايـة و          ييؤلفهم وال ينفرهم، ويتفقدهم ويعودهم، ويعط     
. ه أنه ليس أحد أكرم منه، وكان وال يواجه أحداً منهم مبا يكره            االهتمام، حىت يظن جليس   

قَطُّ والَ  .  عشر ِسِنني واللَِّه ما قَالَ ِلى أُفا       -�-عن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ خدمت رسولَ اللَِّه         
   .٣٠٩قَالَ ِلى ِلشىٍء ِلم فَعلْت كَذَا وهالَّ فَعلْت كَذَا 

عن جِريـٍر قَـالَ مـا       فله  � اهللا بن جرير البجلي رضي اهللا عنه معاملة النيب            وذكر عبد 
ولَقَد شكَوت ِإلَيِه   .  منذُ أَسلَمت والَ رآِنى ِإالَّ تبسم ِفى وجِهى        -�-حجبِنى رسولُ اللَِّه    

اللَّهم ثَبته واجعلْه هاِديا مهـِديا      « ى وقَالَ   أَنى الَ أَثْبت علَى الْخيِل فَضرب ِبيِدِه ِفى صدرِ        
وهـذا  . أي ما منعين الدخول عليه مىت ما أردت ذلـك         : ومعىن قوله ما حجبين   ،   ٣١٠.»

  الذي ذكرناه من حسن خلقه وعشرته قليل من كثري وغيض من فيض
، فَينحي رأْسـه     � الْتقَم أُذُنَ رسوِل اِهللا      ما رأَيت رجلًا قَطُّ   : " وعن أَنِس بِن ماِلٍك، قَالَ    

أَخذَ ِبيِد رجٍل، فَيترك     �حتى يكُونَ الرجلُ هو الَِّذي ينحي رأْسه، وما رأَيت رسولَ اِهللا            
 هدي عدالَِّذي ي ولُ هجكُونَ الرى يتح هد٣١١"ي  

  ِس بأَن ناِلٍك قَالَ    وعولُ اللَِّه    : ِن مسكَانَ ر-�-         ـِزعنلُ الَ يجالر هافَحص أَو افَحِإذَا ص 
يده ِمن يِدِه حتى يكُونَ الرجلُ ينِزع فَِإِن استقْبلَه ِبوجِهِه الَ يصِرفُه عنه حتى يكُونَ الرجلُ                

  ٣١٢."دما ركْبتيِه بين يدى جِليٍس لَهينصِرف ولَم ير مقَ
 �ِإنْ كَانِت اَألمةُ ِمن أَهِل الْمِدينِة لَتأْخذُ ِبيـِد رسـوِل اِهللا             : وعن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ      

  ٣١٣."فَتنطَِلق ِبِه ِفي حاجِتها
  ـــــــــــ

                                                 
  )٦١٥١(صحيح مسلم  - ٣٠٩

  )٦٥١٩(صحيح مسلم  - ٣١٠

  حسن ) ٤٧٩٦ (- املكرت -سنن أيب داود  - ٣١١
 وفيه ضعف) ٢١٣١٠) (١٩٢ / ١٠ (- املكرت -الكربى للبيهقيالسنن  - ٣١٢

    صحيح-١١٩٦٣) ١١٩٤١)(٢٤٩ / ٤ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٣١٣



 ٢٩٢

 يف جلوسه واتكائه �هديه  
  

ألرض ، وعلى احلصري والبساط و عن عبِد اللَِّه بِن حسانَ الْعنبـِرى             جيلس على ا   �كان  
 وكَانتا رِبيبتى   - قَالَ موسى ِبنت حرملَةَ      -قَالَ حدثَتِنى جدتاى صِفيةُ ودحيبةُ ابنتا علَيبةَ        

 وهـو قَاِعـد     -�-يِهما أَنها أَخبرتهما أَنها رأَِت النِبى       قَيلَةَ ِبنِت مخرمةَ وكَانت جدةَ أَبِ     
 - وقَالَ موسى الْمتخشع ِفى الِْجلْسِة       - الْمختِشع   -�-الْقُرفُصاَء فَلَما رأَيت رسولَ اللَِّه      

    ٣١٤.أُرِعدت ِمن الْفَرِق
يقُولُ � لَما قَِدمت الْمِدينةَ وقَد كَانَ يبلُغِني أَنَّ رسولَ اِهللا : قالَ  وعَن عِدي بن حاِتٍم ، 

فَانطَلَق ِبي ِإلَى رحِلِه وأَلْقَت لَنا الْجاِريـةُ        : ِإنى َألرجو أَنْ يجعلَ اللَّه يده ِفي يِدي قَالَ          : 
الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّـه     : أَتنِكر أَنْ يقَالَ    : �سنا ، فَقَالَ رسولُ اِهللا      ِبساطًا فَجلَ : ِوسادةً ، أَو قَالَ     

فَتنِكر أَنْ يقَالَ اللَّه أَكْبر فَهلْ ِمن شيٍء أَكْبر         : الَ قَالَ   : قُلْت  : فَهلْ ِمن ِإلٍَه غَير اِهللا ؟ قَالَ        
قُلْت : فَِإنَّ الْيهود مغضوب علَيِهم والنصارى ضالُّونَ قَالَ         : الَ قَالَ : قُلْت  : ِمن اِهللا ؟ قَالَ     

    ٣١٥.استبشر ِلذَِلك أَِو استنار ِلذَِلك� فَرأَيت وجه رسوِل اِهللا : فَِإني مسِلم قَالَ : 
 مستلِْقيا ِفى الْمسِجِد ، واِضـعا       -� -لَ اللَِّه   عن عباِد بِن تِميٍم عن عمِه أَنه رأَى رسو        و 

  ٣١٦ .ِإحدى ِرجلَيِه علَى اُألخرى 
  ـــــــــــ

                                                 
 اخلوف والفزع   :   الفَرق -حسن   )٤٨٤٩(سنن أىب داود  - ٣١٤

  وفيه جهالة)   ١١٣٥(ي مسند الطيالس - ٣١٥
  )٤٧٥(صحيح البخارى  - ٣١٦



 ٢٩٣

  يف مشيه�هدية 
  

 لَيس ِبالطَِّويِل والَ ِبالْقَِصِري ضخم الرأِْس واللِّحيِة شثْن         -�-عن عِلى قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه       
كَفَّـأَ             الْكَفَّيى تشاِديِس ِإذَا مالْكَر مخِة ضبرسةً طَِويلَ الْمرمح ههجو برشِن ميمالْقَدِن و

 ِمثْلَه هدعالَ بو لَهقَب أَر ٍب لَمبص طُّ ِمنحنا يمكَفُّؤاً كَأَن٣١٧.-�-ت   
 كَأَنَّ الشمس تجِرى ِفى     -�-حسن ِمن رسوِل اللَِّه     عن أَِبى هريرةَ قَالَ ما رأَيت شيئاً أَ       و

 كَأَنما اَألرض تطْوى لَه ِإنا      -�-وجِهِه وما رأَيت أَحداً أَسرع ِفى مشِيِه ِمن رسوِل اللَِّه           
   ٣١٨. لَنجِهد أَنفُسنا وِإنه لَغير مكْتِرٍث

  ـــــــــــ

                                                 
= الضخم  : الشثن  = الشعر املستدق النابت وسط الصدر إىل البطن        : املسربة  - ريهحسن لغ ) ٧٥٧(مسند أمحد  - ٣١٧

مجع الكردوس وهو كل عظـم تـام ضـخم    : الكراديس =الرتول من موضع منحدر واملراد أنه قوى البدن        : الصبب  
  والكراديس رءوس العظام

  املهتماملبايل: املكترث =  صحيح  )٩١٧٨(مسند أمحد  - ٣١٨



 ٢٩٤

  �النيب ضحك 
  

حممد عليه الصالة والسالم يضحك، نعيش معه ضاحكاً، كما عشنا معه وهو باٍك متـأثر               
وأَنه هو أَضـحك    {من الذي أضحكه ؟ إنه اهللا الواحد األحد،         . - عز وجل  -خاشع هللا   

وماله ال يضحك عليه الصالة والسالم ودينه رمحة، ومنهجه         .سورة النجم ) ٤٣(} وأَبكَى
لقد عشنا معه عليه الصالة والسالم يف مواطن التـأثر باكيـاً،            . ودستوره فالح؟ سعادة،  

تدمع عيناه وينجرح فؤاده، ونعيش معه وهو يهش للدعابة، ويضحك للطرفة، ويتفاعـل             
   . مع أصحابه يف جمريات أمورهم وأحاديثهم

 أَنَّ  - بن الْخطَّاِب ِإلَى الشاِم يفَقِّه الناس         وهو الَِّذى بعثَه عمر    -عن عبِد الرحمِن بِن غَنٍم      و
       ِبىِن النع ثَهدٍل حبج ناذَ بعم-�-            هـنسر فُورعي قَالُ لَهي اٍر لَهلَى ِحمماً عوي ِكبر هأَن 

فَردفْته . »اركَب  « فَقَالَ  .  اللَّهِ فَقُلْت ِسر يا رسولَ   . »اركَب يا معاذُ    « ِمن ِليٍف ثُم قَالَ     
      ِبىالن ا فَقَامِبن ارالِْحم ِرعفَص-�-           لَ ذَِلـكفَع فاً ثُمفِْسى أَسن ِمن أَذْكُر تقُمو كحضي 

 أَو  -هِرى ِبـسوٍط معـه      الثَّاِنيةَ ثُم الثَّاِلثَةَ فَرِكب وسار ِبنا الِْحمار فَأَخلَف يده فَضرب ظَ          
. فَقُلْت اللَّه ورسولُه أَعلَـم . »يا معاذُ هلْ تدِرى ما حق اللَِّه علَى الِْعباِد «  ثُم قَالَ  -عصاً  
 ثُم سار ما شاَء اللَّه      قَالَ. »فَِإنَّ حق اللَِّه علَى الِْعباِد أَنْ يعبدوه والَ يشِركُوا ِبِه شيئاً            « قَالَ  

يا معاذُ يا ابن أُم معاٍذ هلْ تدِرى ما حق الِْعباِد علَى            « ثُم أَخلَف يده فَضرب ظَهِرى فَقَالَ       
      لُوا ذَِلكفَع ماللَِّه ِإذَا ه« .   لَمأَع ولُهسرو اللَّه الْعِ  « قَالَ  . قُلْت قلُوا     فَِإنَّ حلَى اللَِّه ِإذَا فَعاِد عب
  ٣١٩..» ذَِلك أَنْ يدِخلَهم الْجنةَ 

 وأُِتى ِبدابٍة ِليركَبها فَلَما وضـع       - رضى اهللا عنه     -عن عِلى بِن رِبيعةَ قَالَ شِهدت عِليا        و
       تا اسِم اللَِّه فَلَمكَاِب قَالَ ِبسِفى الر لَهقَالَ         ِرج ِللَِّه ثُم دما قَالَ الْحِرهلَى ظَهى عانَ (وحبس

ثَـالَثَ  . ثُم قَالَ الْحمد ِللَّهِ   ) الَِّذى سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه مقِْرِنني وِإنا ِإلَى ربنا لَمنقَِلبونَ           
اٍت ثُم قَالَ سبحانك ِإنى ظَلَمت نفِْسى فَاغِْفر ِلى فَِإنه          ثَالَثَ مر . ثُم قَالَ اللَّه أَكْبر   . مراٍت

    تِإالَّ أَن وبالذُّن ِفرغقَـالَ            . الَ ي ِحكْتٍء ضىش أَى ِمن ِمِننيؤالْم ا أَِمريفَِقيلَ ي ِحكض ثُم
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   ِبىالن تأَير-�-     ِحكض ثُم لْتا فَعلَ كَمفَع          ِحكْتٍء ضىش أَى ولَ اللَِّه ِمنسا ري فَقُلْت 
ِإنَّ ربك يعجب ِمن عبِدِه ِإذَا قَالَ اغِْفر ِلى ذُنوِبى يعلَم أَنه الَ يغِفر الذُّنوب غَيـِرى                 « قَالَ  

« .٣٢٠  
اُء بن يِزيد اللَّيِثى أَنَّ أَبا هريرةَ أَخبرهمـا         عِن الزهِرى قَالَ أَخبرِنى سِعيد بن الْمسيِب وعطَ       

هلْ تمارونَ ِفى الْقَمِر لَيلَـةَ  « أَنَّ الناس قَالُوا يا رسولَ اللَِّه ، هلْ نرى ربنا يوم الِْقيامِة قَالَ  
     ابحس هوند سِر لَيدالْب « .   سا رقَالَ  . ولَ اللَِّه   قَالُوا الَ ي »     سِس لَيمونَ ِفى الشارملْ تفَه

   ابحا سهونـِة ،           « قَالَ  . قَالُوا الَ   . » دامالِْقي مـوي اسالن رشحي ، كَذَِلك هنورت كُمفَِإن
       ِبعتئًا فَلْييش دبعكَانَ ي نقُولُ مبِ  . فَيتي نم مهفَِمن        مهِمنو رالْقَم ِبعتي نم مهِمنو ، سمالش ع

                  كُـمبـا رقُـولُ أَنفَي اللَّه أِْتيِهما ، فَياِفقُوهنا مةُ ِفيهِذِه اُألمقَى هبتو ، اِغيتالطَّو ِبعتي نم
. فَيأِْتيِهم اللَّه فَيقُولُ أَنا ربكُم      . ا جاَء ربنا عرفْناه     فَيقُولُونَ هذَا مكَاننا حتى يأِْتينا ربنا ، فَِإذَ       

فَيدعوهم فَيضرب الصراطُ بين ظَهرانى جهنم ، فَـأَكُونُ أَولَ مـن            . فَيقُولُونَ أَنت ربنا    
      كَلَّمتالَ يِتِه ، وِل ِبأُمسالر ِمن وزجي        ـمِئـٍذ اللَّهموِل يسالر كَالَملُ ، وسِإالَّ الر دِئٍذ أَحموي 

   لِّمس لِّماِن            . سدعالس كوش متأَيلْ راِن ، هدعِك السوِمثْلُ ش كَالَِليب منهِفى جقَالُوا . » و
  معانِ   « قَالَ  . ندعِك السوا ِمثْلُ شهفَِإن             طَـفخت ، ا ِإالَّ اللَّهِعظَِمه رقَد لَمعالَ ي هأَن رغَي ، 

                  اللَّه ادى ِإذَا أَرتو ، حجني لُ ثُمدرخي نم مهِمنِلِه ، ومِبع قوبي نم مهفَِمن ، اِلِهممِبأَع اسالن
أَمر اللَّه الْمالَِئكَةَ أَنْ يخِرجوا مـن كَـانَ يعبـد اللَّـه ،              رحمةَ من أَراد ِمن أَهِل الناِر ،        

فَيخِرجونهم ويعِرفُونهم ِبآثَاِر السجوِد ، وحرم اللَّه علَى الناِر أَنْ تأْكُـلَ أَثَـر الـسجوِد                
ه النار ِإالَّ أَثَر السجوِد ، فَيخرجونَ ِمن الناِر قَـِد           فَيخرجونَ ِمن الناِر ، فَكُلُّ ابِن آدم تأْكُلُ       

                 ِل ، ثُـميِميِل الـسةُ ِفى حالِْحب تبنا تونَ كَمتبناِة ، فَيياُء الْحم ِهملَيع بصوا ، فَيشحتام
       بياِد ، والِْعب نياِء بالْقَض ِمن غُ اللَّهفْرـاِر            يـِل النأَه آِخر وهاِر ، والنِة ونالْج نيلٌ بجقَى ر

دخوالً الْجنةَ ، مقِْبلٌ ِبوجِهِه ِقبلَ الناِر فَيقُولُ يا رب اصِرف وجِهى عِن الناِر ، قَد قَشبِنى                 
 ِإنْ فُِعلَ ذَِلك ِبك أَنْ تسأَلَ غَيـر ذَِلـك           فَيقُولُ هلْ عسيت  . ِرحيها ، وأَحرقَِنى ذَكَاؤها     

    ِتكِعزقُولُ الَ واِر ،              . فَيِن النع ههجو اللَّه ِرفصِميثَاٍق ، فَيٍد وهع اُء ِمنشا يم ِطى اللَّهعفَي
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للَّه أَنْ يسكُت ، ثُم قَـالَ يـا رب          فَِإذَا أَقْبلَ ِبِه علَى الْجنِة رأَى بهجتها سكَت ما شاَء ا          
فَيقُولُ اللَّه لَه أَلَيس قَد أَعطَيت الْعهود والْمواِثيق أَنْ الَ تسأَلَ غَير            . قَدمِنى ِعند باِب الْجنِة     

           لِْقكقَى خالَ أَكُونُ أَش با رقُولُ يفَي أَلْتس تالَِّذى كُن.      ِطيتِإنْ أُع تيسا عقُولُ فَمفَي 
             ذَِلك رأَلُ غَيالَ أَس ِتكِعزقُولُ الَ وفَي هرأَلَ غَيسأَنْ الَ ت ٍد      . ذَِلكهع اَء ِمنا شم هبِطى رعفَي

زهرتها وما ِفيها ِمـن النـضرِة       وِميثَاٍق ، فَيقَدمه ِإلَى باِب الْجنِة ، فَِإذَا بلَغَ بابها ، فَرأَى             
فَيقُولُ اللَّـه   . والسروِر ، فَيسكُت ما شاَء اللَّه أَنْ يسكُت ، فَيقُولُ يا رب أَدِخلِْنى الْجنةَ               

             الِْميثَاقو دهالْع تطَيأَع قَد سأَلَي ، كرا أَغْدم مآد نا ابي كحيالَّـِذى      و رأَلَ غَيسأَنْ الَ ت
         لِْقكقَى خلِْنى أَشعجالَ ت با رقُولُ يفَي ِطيتأُع .   اللَّه كحضلَّ    -فَيجو زع -     ثُـم ، هِمن 

        نمقُولُ تِة فَينوِل الْجخِفى د أْذَنُ لَهي .    تِنيأُم تقَطَعى ِإذَا انتى حنمتـلَّ      فَيجو زع قَالَ اللَّه ه
أَقْبلَ يذَكِّره ربه ، حتى ِإذَا انتهت ِبِه اَألماِنى قَالَ اللَّه تعالَى لَك ذَِلـك               . تمن كَذَا وكَذَا    

   هعم ِمثْلُهةَ       . » وريرَألِبى ه ِرىدِعيٍد الْخو سولَ اللَِّه     إِ - رضى اهللا عنهما     -قَالَ أَبسنَّ ر- 
قَالَ أَبو هريرةَ لَم أَحفَظْ ِمن رسوِل اللَِّه        . » قَالَ اللَّه لَك ذَِلك وعشرةُ أَمثَاِلِه       «  قَالَ   -�
- �-    لَهِإالَّ قَو  »     هعم ِمثْلُهو ذَِلك قُولُ       . » لَكي هتِمعى سِعيٍد ِإنو سقَالَ أَب »  ذَِلك  لَـك

  .٣٢١.» وعشرةُ أَمثَاِلِه 
عن مجاِهد أَنَّ أَبا هريرةَ كَانَ يقُولُ آللَِّه الَِّذى الَ ِإلَه ِإالَّ هو ِإنْ كُنت َألعتِمـد ِبكَِبـِدى    و

قَد قَعـدت   علَى اَألرِض ِمن الْجوِع ، وِإنْ كُنت َألشد الْحجر علَى بطِْنى ِمن الْجوِع ، ولَ              
يوما علَى طَِريِقِهم الَِّذى يخرجونَ ِمنه ، فَمر أَبو بكٍْر ، فَسأَلْته عن آيٍة ِمن ِكتاِب اللَِّه ، ما                   

تاِب اللَِّه ، مـا     سأَلْته ِإالَّ ِليشِبعِنى ، فَمر ولَم يفْعلْ ، ثُم مر ِبى عمر فَسأَلْته عن آيٍة ِمن كِ                
 فَتبسم ِحـني رآِنـى      -� -سأَلْته ِإالَّ ِليشِبعِنى ، فَمر فَلَم يفْعلْ ، ثُم مر ِبى أَبو الْقَاِسِم              

. قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّـِه       . » أَبا ِهر   « وعرف ، ما ِفى نفِْسى وما ِفى وجِهى ثُم قَالَ           
ومضى فَتِبعته ، فَدخلَ فَاستأْذَنَ ، فَأَِذنَ ِلى ، فَدخلَ فَوجد لَبنا ِفى قَدٍح              . » الْحق  « قَالَ  

قُلْـت  . » أَبا ِهـر    « قَالَ  . قَالُوا أَهداه لَك فُالَنٌ أَو فُالَنةُ       . » ِمن أَين هذَا اللَّبن     « فَقَالَ  
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قَـالَ وأَهـلُ الـصفَِّة      . » الْحق ِإلَى أَهِل الصفَِّة فَادعهم ِلى       « قَالَ  .  رسولَ اللَِّه    لَبيك يا 
أَضياف اِإلسالَِم ، الَ يأْوونَ ِإلَى أَهٍل والَ ماٍل ، والَ علَى أَحٍد ، ِإذَا أَتته صدقَةٌ بعثَ ِبهـا                    

   اونتي لَمو ، ِهما              ِإلَيِفيه مكَهرأَشا وهِمن ابأَصو ، ِهملَ ِإلَيسةٌ أَرِديه هتِإذَا أَتئًا ، ويا شهلْ ِمن
، فَساَءِنى ذَِلك فَقُلْت وما هذَا اللَّبن ِفى أَهِل الصفَِّة كُنت أَحق أَنا أَنْ أُِصيب ِمن هذَا اللَّبِن                  

 قَوةً أَتبرِن                 شذَا اللَّبه ِنى ِمنلُغبى أَنْ يسا عمو ، ِطيِهما أُعأَن تِنى فَكُنراَء أَما ، فَِإذَا جى ِبه
 بد ، فَأَتيتهم فَدعوتهم فَأَقْبلُوا ، فَاستأْذَنوا        -� -، ولَم يكُن ِمن طَاعِة اللَِّه وطَاعِة رسوِلِه         

قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّـِه      . » يا أَبا ِهر    « هم ، وأَخذُوا مجاِلسهم ِمن الْبيِت قَالَ        فَأَِذنَ لَ 
قَالَ فَأَخذْت الْقَدح فَجعلْت أُعِطيِه الرجلَ فَيشرب حتى يروى ،          . » خذْ فَأَعِطِهم   « قَالَ  .

دح ، فَأُعِطيِه الرجلَ فَيشرب حتى يروى ، ثُم يرد علَى الْقَدح فَيـشرب              ثُم يرد علَى الْقَ   
             ِبىِإلَى الن تيهتى انتح ، حالْقَد لَىع دري ى ، ثُمورى يتح- �-     مكُلُّه مالْقَو ِوىر قَدو 

   هعضفَو حذَ الْقَدفَقَالَ      ، فَأَخ مسبفَت ِإلَى ظَرِدِه فَنلَى يع  » ا ِهرـولَ  . » أَبسا ري كيلَب قُلْت
. » اقْعد فَاشـرب    « قَالَ  . قُلْت صدقْت يا رسولَ اللَِّه      . » بِقيت أَنا وأَنت    « قَالَ  . اللَِّه  

   تِربفَش تدفَقَالَ  . فَقَع »  برقُولُ      . » اشالَ يا زفَم ، تِربفَش »  براش « .  ى قُلْتتح
فَأَعطَيته الْقَدح فَحِمد اللَّـه     . » فَأَِرِنى  « قَالَ  . الَ والَِّذى بعثَك ِبالْحق ، ما أَِجد لَه مسلَكًا          

  ٣٢٢..وسمى ، وشِرب الْفَضلَةَ 
  ـــــــــــ
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   �مزاحه ومداعبته 
  

 حمبب إىل النفوس ، فهو يبعث على النشاط واإلقبال على األعمـال             يءاملزاح واملداعبة ش  
جبد وطاقة ، وال حرج فيه ما دام منضبطا بضوابط الشرع ، وال يترتب عليه ضرر ، بـل                   
هو مطلوب ومرغوب ، وذلك ألن النفس يعتريها السآمة وامللل ، فال بد من فترات راحة                

ية املزاح واحلاجة إليه ، مما كان عليه سيد اخللق وخامت الرسل ، فقد              ، وليس أدل على أمه    
، ميازح أصحابه ، ويداعب أهله ، وكان يعتين بصغار السن وجيعل هلم جزءاً من               �كان  

يـا ذَا    « -�-فعن أَنٍس قَالَ قَالَ ِلى رسولُ اللَِّه        . وقته ، ويعاملهم مبا يطيقون ويفهمون     
  .   ٣٢٣اه أبو داودرو. »اُألذُنيِن 

        ِبىى النالً أَتجٍس أَنَّ رأَن نِملِْنى     -�-و عولَ اللَِّه احسا رفَقَالَ ي  .   ِبىا  « -�-قَالَ النِإن
ـ    « -�-قَالَ وما أَصنع ِبولَِد الناقَِة فَقَالَ النِبى        . »حاِملُوك علَى ولَِد ناقٍَة      لَ وهلْ تِلد اِإلِب

 وق٣٢٤.. »ِإالَّ الن  
      ِبىٍس قَالَ كَانَ النأَن نٍر             -� -وعيمو عأَب قَالُ لَهي كَانَ ِلى أَخلُقًا ، واِس خالن نسأَح - 

    فَِطيم هِسباَء قَالَ      -قَالَ أَحكَانَ ِإذَا جو  »       ريغلَ النا فَعٍر ميما عا أَبكَانَ   . » ي رغِبِه  ن بلْعي
                 قُومي ثُم ، حضنيو سكْنفَي هتحاِط الَِّذى تِبالِْبس رأْما ، فَيِتنيِفى ب وهالَةَ والص رضا حمبفَر ،

    ٣٢٥. رواه البخاري "ونقُوم خلْفَه فَيصلِّى ِبنا 
 قَالَ بينما هو يحدثُ الْقَوم وكَانَ ِفيِه ِمزاح         -  رجٍل ِمن اَألنصارِ   -عن أُسيِد بِن حضيٍر     و

     ِبىالن هنفَطَع مِحكُهضا ينيِنى     -�-بِبروٍد فَقَالَ أَصِتِه ِبعاِصرفَقَالَ  .  ِفى خ »  طَِبرقَالَ . »اص
     قَِميص لَىع سلَيا وقَِميص كلَيِإنَّ ع. ِبىالن فَعـلُ       -�- فَرقَبلَ يعجو هنضتقَِميِصِه فَاح نع 

  ٣٢٦.كَشحه قَالَ ِإنما أَردت هذَا يا رسولَ اللَِّه

                                                 
  يحصح  )٥٠٠٤(سنن أىب داود  - ٣٢٣
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 بيت فَاِطمةَ فَلَم يِجد عِليا ِفى الْبيِت فَقَالَ         -�-عن سهِل بِن سعٍد قَالَ  جاَء رسولُ اللَِّه          و
فَقَالَت كَانَ بيِنى وبينه شىٌء فَغاضبِنى فَخرج فَلَم يِقلْ ِعنـِدى فَقَـالَ      . »أَين ابن عمكِ  « 

فَجاَء فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه هو ِفى الْمـسِجِد         . »انظُر أَين هو    «  ِإلنساٍن   -�-رسولُ اللَِّه   
اِقدولُ اللَِّه    . رسر اَءهفَج-�-   وهو           ابـرت هـابِشقِِّه فَأَص نع هاؤقَطَ ِردس قَد طَِجعضم

  ٣٢٧.»قُم أَبا التراِب قُم أَبا التراِب «  يمسحه عنه ويقُولُ -�-فَجعلَ رسولُ اللَِّه 
أما مزاحه مع أهله ، ومداعبته لزوجاته ، وبناته ، فكان هلم نصيب وافر من خلقه العظيم                 

 هذا اجلانب املهم ، فكان يسابق عائشة رضي اهللا عنها ، ويقر لعبها مع صواحبها فعن                 يف
 وكَـانَ ِلـى     -� - قَالَت كُنت أَلْعب ِبالْبناِت ِعند النِبـى         - رضى اهللا عنها     -عاِئشةَ  

قَمعن ِمنه ، فَيـسربهن ِإلَـى        ِإذَا دخلَ يت   -� -صواِحب يلْعبن مِعى ، فَكَانَ رسولُ اللَِّه        
  ٣٢٨.رواه البخاري .. فَيلْعبن مِعى 

 ِفى سفٍَر قَالَت فَسابقْته فَسبقْته      -�-عن عاِئشةَ رِضى اللَّه عنها أَنها كَانت مع النِبى          و  
ابس ماللَّح لْتما حفَلَم لَىلَى ِرجقَِنى فَقَالَ عبفَس هقَِة « قْتبالس ِذِه ِبِتلْك٣٢٩.»ه  

م، ومداعبته هلم ، فيظهر واضحاً جلياً فيما ورد مـع  � أما بالنسبة للصغار ، واعتنائه 
احلسن و احلسني رضي اهللا عنهما ، فعن عبِد اللَِّه بِن شداٍد عن أَِبيِه قَالَ خرج علَينا رسولُ              

 -�- ِفى ِإحدى صالَتِى الِْعشاِء وهو حاِملٌ حسنا أَو حسينا فَتقَدم رسولُ اللَِّه              -�-للَِّه  ا
قَالَ أَِبى فَرفَعت   . فَوضعه ثُم كَبر ِللصالَِة فَصلَّى فَسجد بين ظَهرانى صالَِتِه سجدةً أَطَالَها          

 وهو ساِجد فَرجعت ِإلَى سجوِدى فَلَمـا        -�-ا الصِبى علَى ظَهِر رسوِل اللَِّه       رأِْسى وِإذَ 
 الصالَةَ قَالَ الناس يا رسولَ اللَِّه ِإنك سـجدت بـين ظَهرانـى              -�-قَضى رسولُ اللَِّه    

     ا أَننى ظَنتا حهةً أَطَلْتدجس الَِتكص       كى ِإلَيوحي هأَن أَو رثَ أَمدح قَد قَالَ  . ه »   كُلُّ ذَِلـك
 هتاجح قِْضىى يتح لَهجأَنْ أُع تلَِنى فَكَِرهحتِنى اراب لَِكنو كُني ٣٣٠رواه النسائي. »لَم    

  ـــــــــــ
                                                 

  ينام وقت القيلولة: يقيل =     )٦٣٨٢(صحيح مسلم  - ٣٢٧
   )٦١٣٠(صحيح البخارى  - ٣٢٨
  صحيح  )٢٥٨٠(سنن أىب داود - ٣٢٩
 صحيح  )١١٤٩( النسائى سنن - ٣٣٠
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   �زهده 
  

 هذا الوصف إال على من تيسر لـه         الزهد يف حقيقته هو اإلعراض عن الشيء ، وال يطلق         
: " فعِن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنهما يقُـولُ         ،أمر من األمور فأعرض عنه وتركه زهدا فيه         

 ثُم تلَا قَولَ  " الزهد أَنْ لَا يسكُن قَلْبك ِإلَى موجوٍد ِفي الدنيا ، ولَا يرغَب ِفي مفْقُوٍد ِمنها                
ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي الْأَرِض ولَا ِفي أَنفُِسكُم ِإلَّا ِفي ِكتاٍب من قَبـِل               {: اللَِّه عز وجلَّ    

ِسريلَى اللَِّه يع ا ِإنَّ ذَِلكأَهرب٣٣١سورة احلديد) ٢٢(} أَن ن  
رك الدنيا ، ِإنما الزهد أَنْ يزهد ِفي كُـلِّ          لَيس الزهد ِفي الدنيا ت    : " قال ِبشر بن الْحاِرِث     

          لَاما السِهملَيانُ عملَيسو داوذَا دى اللَِّه ، ها ِسوم-        اللَّـِه ِمـن دا ِعنكَانا وينلَكَا الدم قَد 
 اِهِدين٣٣٢"الز  

     مهأَد نب اِهيمرثَلَ : " وقَالَ ِإب دهاٍف   الزنٍة        : اثَةُ أَصلَامس دهزٍل ، وفَض دهزٍض ، وفَر دهفَز
    ضالْفَر دهلُ       : ، فَالزالْفَض دهالزاِم ، ورِفي الْح دهالز :        ـدهالزلَـاِل ، وِفـي الْح دهالز

  ٣٣٣"الزهد ِفي الشبهاِت : السلَامةُ 
ِفي الصبِر علَى الضر ، والِْإيثَاِر علَى الْفَقِْر ،         : الزهد ِفي ثَلَاثٍَة    : " ٍذ قال   وعن يحيى بِن معا   

  ٣٣٤"وأَنْ لَا يطْلُب الدنيا ِبحاٍل 
إن عمر  :  وأما من مل يتيسر له ذلك فال يقال إنه زهد فيه ، ولذلك قال كثري من السلف                  

: وقَالَ ماِلك بن ِديناٍر ، يقُولُ       ة على اهللا اجلميع ،      بن عبد العزيز كان أزهد من أويس رمح       
الناس يقُولُونَ ماِلك بن ِديناٍر زاِهد ، ماِلك بن ِديناٍر زاِهد ِإنما الزاِهد عمر بـن عبـِد                  " 

   ٣٣٥"الْعِزيِز الَِّذي أَتته الدنيا فَتركَها 

                                                 
٣٣١ -ِقيهيِللْب الْكَِبري دهحسن ) ١(  الز  
٣٣٢ - ِقيهيِللْب الْكَِبري ده٥١(  الز(   
٣٣٣ - ِقيهيِللْب الْكَِبري ده٣٠(  الز(   
٣٣٤ - ِقيهيِللْب الْكَِبري ده٥٨(  الز(   
   )٣٨(حمد   السنةُ ِلعبِد اللَِّه بِن أَ- ٣٣٥
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 �وقد كان نبينـا     . د حقيقة فإن الدنيا كانت بني يديه فلم يلتفت إليها          أي إنه هو الزاه   
وأقلهم رغبة فيها ، مكتفياً منها بالبالغ ، راضياً فيها حبياة الشظف            ، أزهد الناس يف الدنيا     

 زهرةَ الْحياِة   ولَا تمدنَّ عينيك ِإلَى ما متعنا ِبِه أَزواجا منهم        {: ، ممتثالً قول ربه عز وجل       
  سورة طـه ) ١٣١(} الدنيا ِلنفِْتنهم ِفيِه وِرزق ربك خير وأَبقَى

 مع أن الدنيا كانت بني يديه ، ومع أنه أكرم اخللق على اهللا ، ولو شاء ألجـرى اهللا لـه        
  .اجلبال ذهباً وفضة 
ئْت أَنْ نعِطيك ِمن خزاِئِن الْأَرِض ومفَاِتيِحها مـا         ِإنْ شِ : �ِقيلَ ِللنِبي   : عن حِبيٍب ، قَالَ     

         ِدكعب طَى ِمنعلَا يو لَكقَب ِبيطَ نعي الَى ؟ فَقَالَ           ، لَمعاللَِّه ت دِعن ا لَكِمم ذَِلك قُصنلَا يو :
تبارك الَِّذي ِإنْ شاَء جعلَ لَك خيـرا   { : ِلك  فَأَنزلَ اللَّه ِفي ذَ   " اجمعوها ِلي ِفي الْآِخرِة     " 

    ٣٣٦) ١٠الفرقان (} ِمن ذَِلك جناٍت تجِري ِمن تحِتها األنهار ويجعلْ لَك قُصورا 
ه عز وجلَّ أَرسـلَ     كَانَ ابن عباٍس يحدثُ أَنَّ اللَّ     : وعن محمِد بِن عبِد اللَِّه بِن عباٍس قَالَ         

 -�- ملَكًا ِمن الْمالَِئكَِة معه ِجبِريلُ علَيِه السالَم فَقَالَ الْملَك ِلرسوِل اللَِّه             -�-ِإلَى نِبيِه   
 -�-فَالْتفَت نِبى اللَّـِه  ِإنَّ اللَّه يخيرك بين أَنْ تكُونَ عبدا نِبيا وبين أَنْ تكُونَ مِلكًا نِبيا            : 

 أَنْ تواضـع  -�-ِإلَى ِجبِريلَ علَيِه السالَم كَالْمستِشِري لَه فَأَشار ِجبِريلُ ِإلَى رسوِل اللَّـِه          
ِة طَعامـا   قَالَ فَما أَكَلَ بعد ِتلْك الْكَِلم     . »بلْ أَكُونُ عبدا نِبيا     «  :-�-فَقَالَ رسولُ اللَِّه    

  ٣٣٧.متِكئًا حتى لَِقى ربه عز وجلَّ
 ِفـى حـرِة الْمِدينـِة      -� -عن زيِد بِن وهٍب قَالَ قَالَ أَبو ذَر كُنت أَمِشى مع النِبى             و 

ما يسرِنى أَنَّ ِعنِدى    « قَالَ  . للَِّه  قُلْت لَبيك يا رسولَ ا    .» يا أَبا ذَر    « فَاستقْبلَنا أُحد فَقَالَ    
ِمثْلَ أُحٍد هذَا ذَهبا ، تمِضى علَى ثَاِلثَةٌ وِعنِدى ِمنه ِدينار ، ِإالَّ شيئًا أُرِصده ِلديٍن ، ِإالَّ أَنْ                   

ثُـم  . ِه وعن ِشماِلِه وِمن خلِْفـِه  عن يِميِن. » أَقُولَ ِبِه ِفى ِعباِد اللَِّه هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا        
 عن  -ِإنَّ اَألكْثَِرين هم اَألقَلُّونَ يوم الِْقيامِة ِإالَّ من قَالَ هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا             « مشى فَقَالَ   

 مكَانك الَ تبـرح حتـى       «ثُم قَالَ ِلى    . »  وقَِليلٌ ما هم     -يِميِنِه وعن ِشماِلِه وِمن خلِْفِه      
                                                 

٣٣٦ -     ِريآِن ِللطَّبفِْسِري الْقُراِن ِفي تيالْب اِمعوهـو  ) ١٣٩٥١(وتفسري ابـن أيب حـامت   )  ١٨/١٤٠(و ) ٢٤٠٢٧(  ج
  صحيح مرسل

  حسن)١٣٧٠٨)(٤٩ص  / ٧ج (السنن الكربى للبيهقي  - ٣٣٧
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  كأَنْ               . » آِتي فْـتوخفَت ، فَعتا قَِد ارتوص تِمعى فَساروى تتِل حاِد اللَّيوِفى س طَلَقان ثُم
     ِبىِللن ضرع كُونَ قَدِلى -� -ي لَهقَو تفَذَكَر هأَنْ آِتي تدفَأَر  »تح حربالَ ت  ـكى آِتي «

فَلَم أَبرح حتى أَتاِنى ، قُلْت يا رسولَ اللَِّه لَقَد سِمعت صوتا تخوفْت ، فَذَكَرت لَه فَقَـالَ      
 »   هتِمعلْ سهو « .   معن قَالَ  . قُلْت »          ِركشالَ ي ِتكأُم ِمن اتم ناِنى فَقَالَ مِريلُ أَتِجب ذَاك

رواه » وِإنْ زنى وِإنْ سـرق      « قُلْت وِإنْ زنى وِإنْ سرق قَالَ       . » ِباللَِّه شيئًا دخلَ الْجنةَ     
    ٣٣٨البخاري

    ٣٣٩.»اللَّهم اجعلْ ِرزق آِل محمٍد قُوتا« :  -�- وعن أَِبى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 
نا قَد تحدثْنا أَنَّ غَسانَ تنِعلُ الْخيلَ ِلغزِونا ، فَنزلَ صاِحِبى اَألنصاِرى يـوم              قَالَ عمر وكُ  و

نوبِتِه ، فَرجع ِإلَينا ِعشاًء فَضرب باِبى ضربا شِديدا وقَالَ أَثَم هو فَفَِزعت فَخرجت ِإلَيِه ،                 
  دح فَقَالَ قَد     ِظيمع رأَم موثَ الْي .        ذَِلـك ِمـن ظَملْ أَعانُ قَالَ الَ باَء غَسأَج ، وا هم قُلْت

     ِبىالن لُ ، طَلَّقوأَهو- �-   اَءهذَا         .  ِنسه أَظُن تكُن قَد ، تِسرخةُ وفْصح تابخ فَقُلْت
     لَىع تعمكُونَ ، فَجأَنْ ي وِشكي         ِبـىالن عِر مالَةَ الْفَجص تلَّياِبى فَصلَ   -� - ِثيخفَـد 

  ِبىـا              -� -النم ِكى فَقُلْـتبت ةَ فَِإذَا ِهىفْصلَى حع لْتخدا ، ولَ ِفيهزتفَاع ، ةً لَهبرشم 
        ِبىالن ذَا أَطَلَّقَكُنِك هتذَّرح أَكُن ِكيِك أَلَمبِزلٌ ِفـى          -� -يتعذَا م وا هِرى هالَ أَد قَالَت 

فَخرجت فَِجئْت ِإلَى الِْمنبِر فَِإذَا حولَه رهطٌ يبِكى بعضهم ، فَجلَست معهـم             . الْمشربِة  
            ِبىا النةَ الَِّتى ِفيهبرشالْم فَِجئْت ، ا أَِجدِنى مغَلَب قَِليالً ثُم- �-       دـوأَس الٍَم لَـهِلغ فَقُلْت 

   رمأِْذنْ ِلعتاس .     ِبىالن فَكَلَّم الَملَ الْغخفَد- �-         ِبـىالن ـتفَقَالَ كَلَّم عجر ثُم - �- 
     تمفَص ، لَه كتذَكَرو .       بالِْمن دِعن ِط الَِّذينهالر عم تلَسى جتح فْترصِنى    فَانغَلَب ِر ، ثُم

        رمأِْذنْ ِلعتالَِم اسِللْغ فَقُلْت فَِجئْت ا أَِجدم .         تمفَص لَه كتذَكَر فَقَالَ قَد عجر لَ ثُمخفَد .
ـ        الْغ فَِجئْت ا أَِجدِنى مغَلَب ِر ، ثُمبالِْمن دِعن ِط الَِّذينهالر عم تلَسفَج تعجفَر  فَقُلْـت الَم

   رمأِْذنْ ِلعتاس .          تمفَص لَه كتذَكَر فَقَالَ قَد ِإلَى عجر لَ ثُمخِرفًا     . فَدـصنم تلَّيا وفَلَم- 
 -� - فَدخلْت علَى رسوِل اللَِّه      -� - ِإذَا الْغالَم يدعوِنى فَقَالَ قَد أَِذنَ لَك النِبى          -قَالَ  

                                                 
  )٦٤٤٤ (٨/١١٨صحيح البخارى  - ٣٣٨

   )٢٤٧٤(صحيح مسلم  - ٣٣٩
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فَِإذَا هو مضطَِجع علَى ِرماِل حِصٍري ، لَيس بينه وبينه ِفراش ، قَد أَثَّر الرمالُ ِبجنِبِه متِكئًـا                  
ت علَى ِوسادٍة ِمن أَدٍم حشوها ِليف ، فَسلَّمت علَيِه ثُم قُلْت وأَنا قَاِئم يا رسولَ اللَِّه أَطَلَّقْ                

  اَءكفَقَالَ     . ِنس هرصب ِإلَى فَعالَ  « فَر « .    رأَكْب اللَّه ـا       . فَقُلْتي أِْنستأَس ا قَاِئمأَنو قُلْت ثُم
              ةَ ِإذَا قَوِدينا الْمنا قَِدماَء فَلَمسالن ِلبغٍش نيقُر رشعا مكُنِنى ، وتأَير ولَ اللَِّه لَوسر  مهِلبغت م

     ِبىالن مسبفَت ، مهاؤةَ             -� -ِنسفْـصلَـى حع لْتخدِنى وتأَير ولَ اللَِّه لَوسا ري قُلْت ثُم 
             ِبىِإلَى الن بأَحِك وأَ ِمنضِك أَوتارج تِك أَنْ كَاننرغا الَ يلَه ةَ   -� -فَقُلْتاِئـشع ِريدي 

   ِبىالن مسبِتِه ،              -� -فَتيِرى ِفى بصب تفَعفَر ، مسبت هتأَير ِحني تلَسى ، فَجرةً أُخمسبت 
ـ                    ه فَواللَِّه ما رأَيت ِفى بيِتِه شيئًا يرد الْبصر غَير أَهبٍة ثَالَثٍَة ، فَقُلْت يا رسولَ اللَّـِه ادع اللَّ

فَلْيوسع علَى أُمِتك ، فَِإنَّ فَاِرسا والروم قَد وسع علَيِهم ، وأُعطُوا الدنيا وهم الَ يعبـدونَ                 
  اللَّه .   ِبىالن لَسِكئًا    -� -فَجتكَانَ مطَّـاِب ، ِإنَّ         « فَقَالَ  .  والْخ نا ابي تذَا أَنِفى هأَو
      ٣٤٠ .....فَقُلْت يا رسولَ اللَِّه استغِفر ِلى . » ِئك قَوم عجلُوا طَيباِتِهم ِفى الْحياِة الدنيا أُولَ
 دخلَ علَيِه عمر وهو علَى حِصٍري قَد أَثَّر ِفى جنِبـِه            -�-عِن ابِن عباٍس أَنَّ رسولَ اللَِّه        و

  ا نذَا فَقَالَ          فَقَالَ يه ِمن ثَراشاً أَوِفر ذْتخاللَِّه لَِو ات ا       « ِبىينثَلُ الدمثَِلى وا ما مينِللدا ِلى وم
ِإالَّ كَراِكٍب سار ِفى يوٍم صاِئٍف فَاستظَلَّ تحت شجرٍة ساعةً ِمن نهاٍر ثُم راح وتركَهـا                

«.٣٤١   
اِئشع نوِل اللَِّه وعسر اشكَانَ ِفر ِليٍف -� -ةَ قَالَت ِمن هوشحٍم ، وأَد ٣٤٢. ِمن  

 أَنها قَالَت ِلعروةَ ابن أُخِتى ، ِإنْ كُنا لَننظُر ِإلَى الِْهالَِل ثُم             - رضى اهللا عنها     -عن عاِئشةَ   و
فَقُلْت يا  .  نار   -� - ، وما أُوِقدت ِفى أَبياِت رسوِل اللَِّه         الِْهالَِل ، ثَالَثَةَ أَِهلٍَّة ِفى شهرينِ     

 -� -خالَةُ ما كَانَ يِعيشكُم قَالَِت اَألسوداِن التمر والْماُء ، ِإالَّ أَنه قَد كَانَ ِلرسوِل اللَّـِه          

                                                 
   )٥١٩١ (٧/٣٨ صحيح البخارى  - ٣٤٠

  الغرفة العالية: املشربة =مجع إهاب وهو اجللد قبل الدباغ : األهبة 
 صحيح)٢٧٩٦(مسند أمحد  - ٣٤١

  )٦٤٥٦(صحيح البخارى  - ٣٤٢



 ٣٠٤

 ِمن أَلْبـاِنِهم ،   -� -انوا يمنحونَ رسولَ اللَِّه     ِجريانٌ ِمن اَألنصاِر كَانت لَهم مناِئح ، وكَ       
  ٣٤٣.فَيسِقينا 

 أَهلَه ثَالَثَةَ أَياٍم ِتباعا ِمن      -�-عن أَِبى هريرةَ قَالَ والَِّذى نفِْسى ِبيِدِه ما أَشبع رسولُ اللَِّه            و
  ٣٤٤.خبِز ِحنطٍَة حتى فَارق الدنيا

 أَكَلَ علَى سكُرجٍة قَطُّ ، والَ خِبـز    -� -ن أَنٍس رضى اهللا عنه قَالَ ما عِلمت النِبى          ع و
ِقيلَ ِلقَتادةَ فَعلَى ما كَانوا يأْكُلُونَ قَالَ علَى الـسفَِر          . لَه مرقَّق قَطُّ ، والَ أَكَلَ علَى ِخواٍن         

.٣٤٥   
 أَِخى جويِريةَ ِبنِت الْحاِرِث قَالَ ما ترك        -� -اِرِث ختِن رسوِل اللَِّه     عن عمِرو بِن الْح   و

عبدا والَ أَمةً والَ شيئًا ، ِإالَّ بغلَته الْبيضاَء          ِعند موِتِه ِدرهما والَ ِدينارا والَ        -� -رسولُ اللَِّه   
   ٣٤٦. صدقَةً وِسالَحه وأَرضا جعلَها

 وما ِفى بيِتى ِمن شىٍء يأْكُلُه ذُو كَِبـٍد ، ِإالَّ            -� -عن عاِئشةَ قَالَت توفِّى رسولُ اللَِّه        و
 فَفَِنى هفَِكلْت ، لَىى طَالَ عتح هِمن ِلى ، فَأَكَلْت فِعٍري ِفى رش طْر٣٤٧.ش  

 اعلَموا أَنه لَا يِصح الزهد والِْعبادةُ ولَا شيٌء ِمن أُموِر الطَّاعِة ِلرجٍل             :وقَالَ يحيى بن معاٍذ       
               قَلْـِبكُم وا ِمنِرجِة فَأَخادالِْعبِد وهِض الزحولَ ِإلَى مصالْو متدةٌ فَِإنْ أَرِقيِع بِفيِه ِللطَّما ودأَب

واِحدةَ وكُونوا رِحمكُم اللَّه ِمن أَبناِء الْآِخرِة وتعاونوا واصِبروا وأَبـِشروا           هِذِه الْخصلَةَ الْ  
     اَء اللَّهوا ِإنْ شظْفَرت ،             هِمن دأَش رأَم هدعب سالَِّذي لَي هفْسن حبالر وا هينالد كروا أَنَّ تلَماعو

 حا           فَِإنْ ذَبوهفُـضا فَاروهملْتا قَتِذهِبأَخ كُمفُسأَن متييِإنْ أَحا ووهمتييأَح كُمفُوسا نِكهرِبت مت
ِمن قُلُوبكَم تِصريوا ِإلَى الروِح ِلراحٍة ِفي الدنيا والْآِخرِة وتِصيبوا شرف الـدنيا والْـآِخرِة               

 الد شيعونَ      ولَمعت متِة ِإنْ كُنالْآِخرا ويلَ        ، نا قَباِتهوهِك شرِة اللَِّه ِبتِفي طَاع كُمفُسوا أَنذِّبع
أَنْ تلْقَى الشهوةَ ِمنها أَجسامكُم ِفي دباِر عاِقبِتها واعلَموا أَنَّ الْقُرآنَ قَد ندبكُم ِإلَى وِليمِة               

                                                 
  مجع منيحة وهى الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجال يشرب لبنها: املنائح -  )٢٥٦٧(صحيح البخارى  - ٣٤٣
   )٧٦٤٨(صحيح مسلم  - ٣٤٤
  إناء صغري يؤكل فيه القليل من الطعام: السكرجة  ) =٥٣٨٦(لبخارى صحيح ا - ٣٤٥
   )٢٧٣٩(٤/٣صحيح البخارى  - ٣٤٦
   )٣٠٩٧(صحيح البخارى  - ٣٤٧



 ٣٠٥

جنِة ودعاكُم ِإلَيها فَأَسرع الناِس ِإلَيها أَتركُهم ِلدنياه وأَوجدهم لَذَّةً ِلطَعِم ِتلْك الْوِليمـِة              الْ
            متأَنِة ِإلَّا ووِر الطَّاعأُم ِمن رأَم سلَي ها فَِإنالَفَةً لَهخمفِْسِه وا ِلنِويعجت مهدونَ أَنْ    أَشـاجتحت 

               رأَم تدجي وفَِإن رذَا الْأَمه لَكُم أُظِْهرسِديٍد وٍد شهِن ِبجِلفَيتخِن ميِن ِضديب ِمن وهِرجخت
الْـأَرِض  الِْإنساِن أَمرا عِجيبا قَد كُلِّف الطَّاعةَ علَى ِخلَاِف ما كُلِّف ساِئر الْخلِْق ِمن أَهِل               

              ِعنتاسِه وِإلَي كِة ِمناجاِب الْحلَى ِحسِفيِه ع كلُ ِمنمكُِن الْعلْيِفيِه و ظَرِسِن الناِء فَأَحمالسو
 غَاِفلًا ولَِكنك   ِباللَِّه فَِنعم الْمِعني واعلَم أَنك لَم تسكُِن الدنيا ِلتتنعم ِفيها جاِهلًا وعِن الْآِخرةِ            

أُسِكنتها ِلتتعبد ِفيها عاِقلًا وتمتِطي الْأَيام ِإلَى ربك عاِملًا فَِإنك بين دنيا وآِخـرٍة وِلكُـلِّ                
ن طَلَب النِعيِم فَقَد    واِحدٍة ِمنهما نعيم وِفي وجوِد ِإحداهما ِبطُوِل الْأُخرى فَانظُر أَنْ تحسِ          

غَلَطَ الْملُوك ؛ طَلَبوا النِعيم فَلَم يحـِسنوا وعلَـى          : حِكي عن ِإبراِهيم بِن أَدهم أَنه قَالَ        
              ِمـن ِد قَلِْبكعِب بسلَى حعاللَِّه و ِمن كدعكُونُ با يينالد ِمن اِب قَلِْبكِب اقِْترسا   حينالـد 

              ودجو ومدعم ِن فَكَذَِلكيكَانِفي م فِْسكن ودجا وومدعا كَانَ مكَماللَِّه و ِمن كبكُونُ قُري
 قَلِْبك ِفي داريِن ؟ فَِإنْ كُنت ذَا قَلْبيِن فَدونك اجعلْ أَحدهما ِللدنيا وأَحدهما ِللْآِخرِة وِإنْ              

واعلَـم أَنَّ   ، كُنت ذَا قَلٍْب واِحٍد فَاجعلْه ِلأَولَى الداريِن ِبالنِعيِم والْمقَاِم والْبقَاِء والِْإنعـاِم             
              احِمفْتِة واداطُ الِْعبِبس وهاِئِم وِم الدوالص لَ ِمنٍء أَفْضياِن ِبشرقْهى لَا يوالْهو فْسِد النهالز

              الطَِّريـق وهاِم والِْإطْع اِئمذَاِذ دالْج اِئماِتِه درجش اِل ِمنماِد الْعسأَجِر وياِت الْخرثَم طَلْعو
            را ِفـي تـذِْرهب ِبيعرا وِسهغَر راِل فَثَممةُ الْأَععرزفَم هونا دمو يِقنيدِة الصبترـا  ِإلَى مِكه

وفَقْدها ِفي أَخِذها ولَيس معنى الترِك الْخروج ِمن الْماِل والْأَهِل والْولَِد ولَِكن معنى الترِك              
 لَا ما تدِعيِه    مأْخوذَةُ ومتروكَةً فَهذَا معنى التركِ    ، الْعملُ ِبطَاعِة اللَِّه وِإيثَار ما ِعند اللَِّه علَيها         

الْمتصوفَةُ الْجاِهلُونَ أَنت ِمن الدنيا بين منِزلَتيِن فَِإنْ زِويت عنـك كُِفيـت الْمؤنـةَ وِإنْ                
ومعـِصيتك  صِرفَت ِإلَيك أَلْزمتها طَاعةَ مولَاك وِإنْ كَانت طَاعتك ِللَِّه ِفي شأِْنها تصِلحها             

ِللَِّه ِفي أَمِرها يفِْسدها ، فَدع عنك لَوم الدنيا واحفَظْ ِمن نفِْسِك وعمِلك ما ِفيِه صلَاحها                
             ا ِإذَا خِذ لَهالْأَخ يبعةُ ومهالت هملْزا تمِإناللَِّه و دِعن ودمحا مِفيه ِطيعـا    فَِإنَّ الْمِفيه انَ اللَّه

خونةٌ وأُمناُء فَِإذَا وقَـع     : ِلأَنَّ الدنيا مالُ اللَِّه والْخلْق ِعباد اللَِّه وهم ِفي هذَا الْماِل ِصنفَاِن             
            ا الْعماِل ِإنلَى الْمع بتلَا عو اِرِهممد ببس وفَه اِئِننيِدي الْخالُ ِفي أَيالْم    ِلِهـملَى ِفعع بت



 ٣٠٦

ِبالْماِل وِإذَا وقَع ِفي أَيِدي الْأُمناِء كَانَ سبب شرِفِهم وخلَاِصِهم ولَا معنى ِللْمـاِل ِإنمـا                
ق ِبِهم نفْع الْماِل    كَسب لَهم الشرف ِعند اللَِّه ِفعلُهم ِبالْماِل أَدوا أَمانِة اللَِّه ِفي أَمواِلِهم فَلَحِ            

فَالذَّنب لَك والذُّنوب ِإنما تكْتـسب ِبـالْجواِرِح ولَـيس ِللـضيعِة            ، ولَا ذَنب ِللْماِل    ، 
         وبالذُّن ِسبكْتا تِبهو لَك اِرحوا الْجمِإن ِواِرحوِت جانالْحمِ   ، و قَطَكأَس اِلكِبم لُكِفعو ن

                 مـونُ يوزي ا لَكِبم لُكِفعو الُكلَا م ِركِإلَى قَب كبحصي اِلكِبم لُكِفعو الُكلَا م كبِن ريع
 الُكِة لَا مام٣٤٨"الِْقي  

  ـــــــــــ

                                                 
   )١٤٩٧٦( ِحلْيةُ الْأَوِلياِء  - ٣٤٨



 ٣٠٧

   �عدل النيب 
  

مني ،  العدل خلق كرمي وصفة عظيمة جليلة ، حمببة إىل النفوس ، تبعث األمل لدى املظلو              
             ا ، وبه تؤدى احلقـوق   وحيسب هلا الظاملون ألف حساب ، فالعدل يعيد األمور إىل نصا

ألصحاا ، به يسعد الناس ، وتستقيم احلياة ، ما وجد العدل يف قوم إال سعدوا ، ومـا                   
   فقد عند آخرين إال شقوا

للمـؤمنني يف   العدل خلق العظماء ، وصفة األتقياء ، ودأب الصاحلني ، وطريق الفالح             و
  . الدنيا ويوم الدين 

حتلى به األنبياء والصاحلون والقادة واملربون ، وكان أعظمهم يف ذلك ،وأكثـرهم قـدراً         
اهللا عليه أفضل صالة وأزكـى   ونصيباً سيد العاملني ، وخامت الرسل أمجعني ، حممد بن عبد        

ليلة ، عدل يف تعامله     فالعدل خلق من أخالقه ، ضمن مشائله العظيمة ، وصفاته اجل          . تسليم
مع ربه جل وعال ، وعدل يف تعامله مع نفسه ، وعدل يف تعامله مع اآلخرين ، من قريب                   

بعيد ، ومن صاحب أو صديق ، ومن موافق أو خمالف ، حىت العدو املكابر، له نصيب                  أو
كُونواْ يا أَيها الَِّذين آمنواْ     {:، وكيف ال يعدل من خوطب بقول واضح مبني        �من عدله   

                بأَقْـر ـوِدلُواْ هِدلُواْ اععلَى أَالَّ تٍم عآنُ قَونش كُمنِرمجالَ يِط واء ِبالِْقسدهِللِّه ش اِمنيقَو
  .سورة املائدة ) ٨(} ِللتقْوى واتقُواْ اللّه ِإنَّ اللّه خِبري ِبما تعملُونَ

ِبدوِن اعِتداٍء علَى أَحٍد    ( يكُن همكُم ودأبكُم الِتزام احلَق ِفي أَنفُِسكُم        يا أَيها الِذين آمنوا لِ    
 (    ِركُمِفي غَيو ، )      ـِلالَ ألج ، هدحاِة اِهللا وضراَء مغتكَِر ابِن املُني عهالنوِف ورِر ِباملَعِباَألم

، ) الِقسِط  ( ، وكُونوا شهداَء ِبالعدِل     )  السمعِة احلَسنِة ِعندهم     ِإرضاِء الناِس ، واكِْتسابِ   
                 اجلُـور قعى وتمانُ احلُقُوِق ، ولُ ِميزدلَيِه ، فَالعوٍد عهشالَ ِلمو ، وٍد لَههشاٍة ِلمابحونَ مد

.  ، وانتشرِت املُفَاِسد ، وتقَطَّعت رواِبطُ املُجتمـِع          ِفي أُمٍة ، زالَِت الثِّقَةُ ِمن نفُوِس الناسِ       
والَ تحِملَنكُم عداوتكُم الشِديدةُ ِلقَوٍم ، وبغضكُم لَهم علَى عدِم العدِل ِفي أَمِر الـشهادِة               

 عدِم احلُكِْم لَهم ِبذَِلك ، فَاملُؤِمن يؤِثر العدلَ         لَهم ِبحقِِّهم إذَا كَانوا أَصحاب حق ، أَو علَى        
ثُم يؤكِّد اُهللا تعالَى أَمره الساِبق ِبـضرورِة ِإقَامـِة العـدِل ، وأَداِء              . علَى اجلُوِر واملُحاباِة    



 ٣٠٨

ب ِلتقْوى اِهللا ، وأبعد عن سخِطِه ، واتقُوا         اعِدلُوا ألنَّ العدلَ أَقْر   : الشهادِة ِبالِقسِط فَيقُولُ    
سخطَ اِهللا وِعقَابه ألنه الَ يخفَى علَيِه شيٌء ِمن أَعماِلكُم ظَاِهرها وباِطنها ، واحـذَروا أنْ                

  .٣٤٩يجاِزيكُم ِبالعدِل علَى ترِككُم الِقيام ِبالعدِل 
ل أمر اهللا عز وجل يف كل شأن من شؤونه ، مع أصحابه وأعدائـه ، آخـذاً                   فكان ميتث 

يعترض عليه القوم وخيطئ يف حقه أناس ، فال يتخلى عن العدل ، بل              . بالعدل مع اجلميع  
 وهـو ِبـالْيمِن   - رضى اهللا عنه -عن أَِبى سِعيٍد الْخدِرى قَالَ بعثَ عِلى     فيعفو ويصفح ،  

 بين أَربعِة نفٍَر اَألقْـرع      -�- فَقَسمها رسولُ اللَِّه     -�- ِفى تربِتها ِإلَى رسوِل اللَِّه       ِبذَهبٍة
بن حاِبٍس الْحنظَِلى وعيينةُ بن بدٍر الْفَزاِرى وعلْقَمةُ بن عالَثَةَ الْعاِمِرى ثُم أَحد بِنى ِكالٍَب               

  ديزانَ       وهبِنى نب دأَح ثُم ِر الطَّاِئىيٍد       - قَالَ   -الْخجن اِديدنِطى صعفَقَالُوا أَت شيقُر تِضبفَغ 
فَجاَء رجلٌ كَثُّ اللِّحيِة    » ِإنى ِإنما فَعلْت ذَِلك َألتأَلَّفَهم       « -�-وتدعنا فَقَالَ رسولُ اللَِّه     

 قَالَ  -. وجنتيِن غَاِئر الْعينيِن ناِتئُ الْجِبِني محلُوق الرأِْس فَقَالَ اتِق اللَّه يا محمد           مشِرف الْ 
فَمن يِطِع اللَّه ِإنْ عصيته أَيـأْمنِنى علَـى أَهـِل اَألرِض والَ              « -�- فَقَالَ رسولُ اللَِّه     -

 يرونَ أَنه خاِلد بن الْوِليِد     -م أَدبر الرجلُ فَاستأْذَنَ رجلٌ ِمن الْقَوِم ِفى قَتِلِه          قَالَ ثُ » تأْمنوِنى  
ِإنَّ ِمن ِضئِْضِئ هذَا قَوما يقْـرُءونَ الْقُـرآنَ الَ يجـاِوز             « : -�- فَقَالَ رسولُ اللَِّه     -

سالَِم ويدعونَ أَهلَ اَألوثَاِن يمرقُونَ ِمن اِإلسالَِم كَمـا يمـرق           حناِجرهم يقْتلُونَ أَهلَ اإلِ   
  ٣٥٠.»السهم ِمن الرِميِة لَِئن أَدركْتهم َألقْتلَنهم قَتلَ عاٍد 

يف أى صورة ، عندما يطلب ممن ظن أنه أخطأ يف حقه ،             �ويظهر هذا اخللق العظيم منه      
 يقِْسم  -�-عن أَِبى سِعيٍد الْخدِرى قَالَ بينا رسولُ اللَِّه         ف حقه ، بالقود منه ،       أن يستويف 

 ِبعرجوٍن كَانَ معه فَجِرح ِبوجِهـِه       -�-شيئاً أَقْبلَ رجلٌ فَأَكَب علَيِه فَطَعنه رسولُ اللَِّه         
  ٣٥١.قَالَ قَد عفَوت يا رسولَ اللَِّه. » فَاستِقد تعالَ « -�-فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

                                                 
  )٦٧٨ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٣٤٩
النسل : الضئضئ  =  رئيس متغلب    مجع صنديد وهو كل عظيم شريف     :  الصناديد   -  )٢٤٩٩(-صحيح مسلم    - ٣٥٠
  املرتفع: الناتئ =الكثيف : الكث =

  حسن لغريه)١١٥٣١(مسند أمحد - ٣٥١
  التزم: أكب =اقتص  : استقد =العود األصفر الذى فيه الشماريخ إذا يبس واعوج  : العرجون 
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 وأَنا متخلِّق ِبخلُـوٍق     -�-أَتيت النِبى   : عِن الْحسِن قَالَ حدثَِنى سواد بن عمٍرو قَالَ          و
ونخسِنى . »نه عِن الْخلُوِق؟    يا سواد بن عمٍرو خلُوق ورٍس أَولَم أَ       « :فَلَما رآِنى قَالَ ِلى     

               ففَكَـش اصقَالَ الِْقص اصولَ اللَِّه الِْقصسا ري ِنى فَقُلْتعجطِْنى فَأَوِدِه ِفى بِبقَِضيٍب ِفى ي
  ٣٥٢.  ِقيامِةِلى عن بطِْنِه فَجعلْت أُقَبلُه ثُم قُلْت يا رسولَ اللَِّه أَدعه شفَاعةً ِلى يوم الْ

يف حله وترحاله ، فهو يكره التميز على أصحابه ، بـل حيـب              �والعدل مالزم للرسول    
عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد قَالَ كُنا يـوم  ف ،العدل واملساواة ، وحتمل املشاق واملتاعب مثلهم      

        عةَ وابو لُبِعٍري كَانَ أَبلَى بٍر كُلُّ ثَالَثٍَة عدوِل اللَِّه بسر ِميلَىأَِبى طَاِلٍب ز نب قَـالَ  -�-ِلى 
ما أَنتما ِبأَقْوى ِمنى    « فَقَالَ  .  قَالَ فَقَاالَ نحن نمِشى عنك     -�-وكَانت عقْبةُ رسوِل اللَِّه     

  ٣٥٣.»والَ أَنا ِبأَغْنى عِن اَألجِر ِمنكُما 
ا ، والغزوات وكثرا ، عن ممارسة العدل يف نطاق األسرة           بالدولة وقياد  �ومل ينشغل    

 كَانَ يقْـِسم بـين      -�-عن عاِئشةَ أَنَّ النِبى     فالكرمية ، وبني زوجاته أمهات املؤمنني ،        
ِلـك والَ أَمِلـك     اللَّهم هِذِه ِقسمِتى ِفيما أَمِلك فَالَ تلُمِنى ِفيما تم        « ِنساِئِه فَيعِدلُ ويقُولُ    

«.٣٥٤       
 ِإذَا أَراد سفَرا أَقْرع بـين       -� - قَالَت كَانَ رسولُ اللَِّه      - رضى اهللا عنها     -وعن عاِئشةَ   

              هموي نهأٍَة ِمنرِلكُلِّ ام قِْسمكَانَ يو ، هعا مِبه جرا خهمهس جرخ نهتاِئِه ، فَأَيا  ِنسهلَتلَيا و
              ِبىِج النوةَ زاِئشا ، ِلعهلَتلَيا وهموي تبهةَ وعمز تةَ ِبندوأَنَّ س رغَي ،- �-   ِغى ِبذَِلكتبت 

  .  ٣٥٥  رواه البخاري -� -ِرضا رسوِل اللَِّه 
 طَعاما ِفى قَصعٍة فَضربت     -�- النِبى    ِإلَى -�-عن أَنٍس قَالَ أَهدت بعض أَزواِج النِبى        و

 ِبىا فَقَالَ النا ِفيهم ا فَأَلْقَتِدهةَ ِبيعةُ الْقَصاِئشاٍء  « -�-عاٌء ِبِإنِإناٍم وِبطَع ام٣٥٦.»طَع  

                                                 
 حسن)١٦٤٤٢)(٤٨ص  / ٨ج (السنن الكربى للبيهقي    - ٣٥٢

  صحيح )٣٩٧٨(مسند أمحد  - ٣٥٣
ِإنما يعِنـى ِبـِه     . »الَ تلُمِنى ِفيما تمِلك والَ أَمِلك       «   ومعنى قَوِلِه     - صحيح لغريه       )١١٧٠(سنن الترمذى    - ٣٥٤

 .الْحب والْمودةَ كَذَا فَسره بعض أَهِل الِْعلِْم

  )٢٥٩٣(صحيح البخارى  - ٣٥٥

  .سى هذَا حِديثٌ حسن صِحيح وهو كما قال وقَالَ أَبو ِعي )١٤١٠(سنن الترمذى  - ٣٥٦



 ٣١٠

، بعيداً عن احليف والظلم ، فعن حـراِم بـِن           �ويف قضائه بني املتخاصمني كان عادالً       
حى                 مفَقَـض ِهملَـيع هتدٍل فَأَفْسجاِئطَ رح لَتخاِزٍب دِن عاِء براقَةً ِللْبأَِبيِه أَنَّ ن نةَ عصي

.  علَى أَهِل اَألمواِل ِحفْظَها ِبالنهاِر وعلَى أَهِل الْمواِشى ِحفْظَها ِباللَّيـلِ           -�-رسولُ اللَِّه   
  . ٣٥٧أبو داودرواه 

ال يرضى تعطيل حدود اهللا ، اليت شرعها سبحانه إلقامة العدل بني الناس ، ولو                �ان  وك
كان اجلاين من أقربائه وأحبابه ، ففي حادثة املرأة املخزومية اليت سرقت مل يقبل شـفاعة                

 سرقَت فَقَالُوا من يكَلِّـم      عن عاِئشةَ أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ الْمرأَِة الْمخزوِميِة الَِّتى        فأسامة ، 
فَكَلَّمه . -�- فَقَالُوا ومن يجتِرئ علَيِه ِإالَّ أُسامةُ ِحب رسوِل اللَِّه           -�-ِفيها رسولَ اللَِّه    

ختطَب فَقَالَ  ثُم قَام فَا  . »أَتشفَع ِفى حد ِمن حدوِد اللَِّه        « -�-فَقَالَ رسولُ اللَِّه    . أُسامةُ
 »               قرِإذَا سو كُوهرت ِريفالش ِفيِهم قروا ِإذَا سكَان مهأَن لَكُمقَب الَِّذين لَكا أَهمِإن اسا النهأَي

            رٍد سمحم تةَ ِبنأَنَّ فَاِطم اللَِّه لَو مايو دِه الْحلَيوا عأَقَام ِعيفالض ا    ِفيِهمهـدي تلَقَطَع قَت
«.٣٥٨  

يأمر أصحابه بالعدل يف األمور ، وعدم تغليب جانب على حساب آخر ، وإمنا � وكان 
عن سِعيد بِن ِميناَء قَالَ قَالَ عبد اللَِّه بن عمٍرو قَـالَ            فاملوازنة وإعطاء كل ذي حق حقه ،        

عمٍرو بلَغِنى أَنك تصوم النهار وتقُوم اللَّيـلَ فَـالَ          يا عبد اللَِّه بن      « -�-ِلى رسولُ اللَِّه    
               أَفِْطـرو ما صظح كلَيع ِجكوِإنَّ ِلزا وظح كلَيع ِنكيِلعا وظح كلَيع ِدكسلْ فَِإنَّ ِلجفْعت

     الد موص اٍم فَذَِلكٍر ثَالَثَةَ أَيهكُلِّ ش ِمن مِر صةً. »هولَ اللَِّه ِإنَّ ِبى قُوسا ري قَـالَ  . قُلْت »
    داود موص مفَص-    الَمِه السلَيا      - عموي أَفِْطرا وموي مص « .      ـذْتِنى أَختا لَيقُولُ يفَكَانَ ي

  ٣٥٩. رواه مسلم. ِبالرخصِة
، أن يلفت األنظـار حنـوه ، وحيـرك    �وذا اخللق العظيم ، واألدب الرفيع ، استطاع    

املشاعر واألحاسيس إىل مبادئه العظيمة ، ويرسم منهاجاً فريداً خلري أمة أخرجت للناس ،              
  . ...حتمل العدل إىل الناس أمجعني ، وتبدد به ظلمات القهر والظلم 

                                                 
 صحيح )٣٥٧١(سنن أىب داود  - ٣٥٧

   )٤٥٠٥(صحيح مسلم  - ٣٥٨
  )٢٨٠٠(صحيح مسلم  - ٣٥٩
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 قوالً وفعالً وتصديقه يف كل ما جاء بـه          � اإلميان الصادق به    : منها، ى أمته وهي كثرية   حقوق عل  � للنيب الكرمي   
بال غلو وال  � وإنزاله مرتلته ، ، ووجوب التحاكم إليه والرضى حبكمه � وجوب طاعته واحلذر من معصيته ،  �

، ألهل واملال والولـد والنـاس مجيعـاً       ا، وحمبته أكثر من النفس   ، واتباعه واختاذه قدوة وأسوة يف مجيع األمور      ، تقصري
ِإنَّ ِمن أَفْضِل أَياِمكُم يوم الْجمعِة      « :  � والصالة عليه؛ لقوله    ،  � واحترامه وتوقريه ونصر دينه والذب عن سنته        

قَالَ قَالُوا  . »ن الصالَِة ِفيِه فَِإنَّ صالَتكُم معروضةٌ علَى        ِفيِه خِلق آدم وِفيِه قُِبض وِفيِه النفْخةُ وِفيِه الصعقَةُ فَأَكِْثروا علَى مِ           
          ِليتقُولُونَ بي تأَِرم قَدو كلَيا عنالَتص ضرعت فكَيولَ اللَِّه وسا رفَقَالَ  . ي »        ادسِض أَجلَى اَألرع مرلَّ حجو زع ِإنَّ اللَّه

  .٣٦٠ .»اَألنِبياِء 
  :وإليك هذه احلقوق بالتفصيل واإلجياز كالتايل

  وتصديقه فيما أتى به �  ـ  اإلميان الصادق به أوال
 فَآِمنواْ ِباللَِّه{،  .٨: اآلية، سورة التغابن }فَآِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه والنوِر الَِّذي أَنزلْنا واللَّه ِبما تعملُونَ خِبري{: قال تعاىل

يا أَيهـا   {، .١٥٨: اآلية، سورة األعراف  }ورسوِلِه النِبي اُألمي الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ         
          يِتِه ومحِن ِمن رِكفْلَي ِتكُمؤوِلِه يسوا ِبرآِمنو قُوا اللَّهوا اتنآم الَِّذين           غَفُـور اللَّـهو لَكُم ِفرغيونَ ِبِه وشما تورن ل لَّكُمعج

ِحيما        {،  .٢٨: اآلية، سورة احلديد  }رِعريس ا ِللْكَاِفِرينندتا أَعوِلِه فَِإنسرِمن ِباللَِّه وؤي ن لَّممسورة الفـتح   }و ،
  ١٣ :اآلية
لناس حتى يشهدوا أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه ويؤِمنوا ِبى وِبما ِجئْت ِبِه فَِإذَا فَعلُوا ذَِلك عصموا                 أُِمرت أَنْ أُقَاِتلَ ا   « :  � وقال  

 .٣٦١. »ِمنى ِدماَءهم وأَموالَهم ِإالَّ ِبحقِّها وِحسابهم علَى اللَِّه 
ومطابقة تصديق  ، وتصديقه يف مجيع ما جاء به وقاله      ، سله للجن واإلنس  وأن اهللا أر  ، هو تصديق نبوته   � واإلميان به   

فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة باللسان مث تطبيق ذلـك            ، بأنه رسول اهللا  ، القلب بذلك شهادة اللسان   
 .٣٦٢ �  اإلميان به العمل مبا جاء به متَّ

   واحلذر من معصيته � وجوب طاعته -ثانيا
قـال  ، ب اإلميان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته؛ ألن ذلك مما أتى بـه               فإذا وج 

 سـورة   }يا أَيها الَِّذين آمنواْ أَِطيعواْ اللَّه ورسولَه والَ تولَّوا عنه وأَنتم تـسمعونَ            {: تعاىل
 }ذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا    وما آتاكُم الرسولُ فَخ   {: وقال تعاىل     ،.٢٠: اآلية، األنفال

                                                 
  بليت: أرمت = بلى  : أَرم =صحيح )  ١٠٤٩(سنن أىب داود  - ٣٦٠
  ) ١٣٥ (صحيح مسلم - ٣٦١
  .٢/٥٣٩ للقاضي عياض  � الشفاء بتعريف حقوق املصطفى : انظر - ٣٦٢



 ٣١٣

قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإن تولَّوا فَِإنما        { {:وقال تعاىل   . ٧: اآلية، سورة احلشر 
وقـال   ، .٥٤: اآلية،  سورة النور  }علَيِه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وِإن تِطيعوه تهتدوا        

 سورة  }فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَن تِصيبهم ِفتنةٌ أَو يِصيبهم عذَاب أَِليم           {:تعاىل  
 سـورة   }ومن يِطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عِظيمـا         {: وقال تعاىل    ،٦٣: اآلية، النور

 } مِبينـا  ومن يعِص اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضالالً       {:اىل  وقال تع ،  ٧١: اآلية، األحزاب

ومن يِطِع اللَّه ورسولَه يدِخلْه جناٍت تجِري ِمن         {:وقال تعاىل   ،  ٣٦: اآلية، سورة األحزاب 
      ِظيمالْع زالْفَو ذَِلكا وِفيه اِلِدينخ ارها اَألنِتهحت،  ن يمو       هودـدح دعتيو ولَهسرو ِص اللَّهع

ِهنيم ذَابع لَها وا ِفيهاِلدا خارن ِخلْهد١٤، ١٣: اآليتان، سورة النساء }ي.. 

» ..ى اللَّه من أَطَاعِنى فَقَد أَطَاع اللَّه ، ومن عصاِنى فَقَد عص«  � قال رسول اهللا   : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
٣٦٣  

قَالُوا يا رسولَ اللَِّه ومن     . » كُلُّ أُمِتى يدخلُونَ الْجنةَ ، ِإالَّ من أَبى         « :  � قال رسول اهللا    :  وعنه رضي اهللا عنه قال    
 .٣٦٤. » من أَطَاعِنى دخلَ الْجنةَ ، ومن عصاِنى فَقَد أَبى « يأْبى قَالَ 
بِعثْت بين يدِى الساعِة ِبالسيِف حتى يعبد اللَّه وحده الَ شـِريك لَـه               « - � - عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه       وعِن ابنِ 

 هبشت نمِرى وأَم الَفخ نلَى مع ارغالصِعلَ الذِّلَّةُ وجِحى ومِظلِّ ر تحِقى تِعلَ ِرزجو مهِمن وٍم فَه٣٦٥. »ِبقَو.  
  . هواختاذه قدوة يف مجيع األمور واالقتداء دي � تباعه ا -ثالثا
 سـورة آل    ٣١} قُلْ ِإن كُنتم تِحبونَ اللّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللّه ويغِفر لَكُم ذُنوبكُم واللّه غَفُور رِحـيم                {: قال تعاىل 

} لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَـِثريا                 {ل تعاىل    وقا ، عمران
 فيجب الـسري علـى      ،١٥٨: اآلية، سورة األعراف  }واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ  {: قال تعاىل و،  سورة األحزاب  ٢١
 - رضـى اهللا عنـه   -عن حميد بن أَِبى حميٍد الطَِّويِل أَنه سِمع أَنس بن ماِلٍك        ف، يه والتزام سنته واحلذر من خمالفته     هد

         ِبىاِج النووِت أَزيٍط ِإلَى بهاَء ثَالَثَةُ رقُولُ جي-  � -      ِبىِة النادِعب نأَلُونَ عسي -  � - ا     فَلَمقَالُّوهت مهوا كَأَنِبرا أُخ
      ِبىالن ِمن نحن نأَيفَقَالُوا و-  � -       رأَخا تمِبِه وذَن ِمن مقَدا تم لَه غُِفر ا .  قَددلَ أَبلِّى اللَّيى أُصا فَِإنا أَنأَم مهدقَالَ أَح .
      رهالد وما أَصأَن رقَالَ آخو   الَ أُفِْطرا         . ودأَب جوزاَء فَالَ أَتسِزلُ النتا أَعأَن رقَالَ آخولُ اللَِّه    . وساَء رفَقَالَ   - �  -فَج  »

فِْطر ، وأُصلِّى وأَرقُد وأَتزوج النساَء      أَنتم الَِّذين قُلْتم كَذَا وكَذَا أَما واللَِّه ِإنى َألخشاكُم ِللَِّه وأَتقَاكُم لَه ، لَِكنى أَصوم وأُ               
 .٣٦٦. » ، فَمن رِغب عن سنِتى فَلَيس ِمنى 

                                                 
  )٧١٣٧( البخاري  - ٣٦٣
  )٧٢٨٠( البخاري  - ٣٦٤
   لغريهصحيح) ٥٢٣٣ (مسند أمحد-  ٣٦٥
  )٥٠٦٣( البخاري-  ٣٦٦



 ٣١٤

  ، أكثر من األهل والولد والوالد والناس أمجعني � حمبته  -رابعاً 

وجب أن تكون حمبته مقدمة     مزيد اختصاص ا ولذا      �  واحملبة وإن كانت واجبة لعموم األنبياء والرسل إال أن لنبينا           
قُلْ ِإن كَـانَ  {: قال اهللا تعاىل، على حمبة الناس كلهم من األبناء واآلباء وسائر األقارب بل مقدمة على حمبة املرء لنفسه    

 تخشونَ كَسادها ومساِكن ترضـونها      آباؤكُم وأَبنآؤكُم وِإخوانكُم وأَزواجكُم وعِشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وِتجارةٌ       
                 الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهالَ ي اللّهِرِه وِبأَم اللّه أِْتيى يتواْ حصبرِبيِلِه فَتاٍد ِفي سِجهوِلِه وسراللِّه و نكُم مِإلَي بسورة  ٢٤} أَح 

 -بته عز وجل وتوعد من كان ماله وأهله وولده أحب إليه مـن اهللا ورسـوله                 مبح � فقرن اهللا حمبة رسوله      ،التوبة  
  .}فَتربصوا حتى يأِْتي اللَّه ِبأَمِرِه واللَّه لَا يهِدي الْقَوم الْفَاِسِقني { : توعدهم بقوله 

  .  ٣٦٧»ى أَكُونَ أَحب ِإلَيِه ِمن واِلِدِه وولَِدِه والناِس أَجمِعني الَ يؤِمن أَحدكُم حت « - �  -عن أَنٍس قَالَ قَالَ النِبى و
  - أَنَّ رجالً سأَلَ النِبـى       - رضى اهللا عنه     -عن أَنٍس   ف  اجلنة  وقد ثبت يف احلديث أن من ثواب حمبته االجتماع معه يف          

 . - �  -قَالَ الَ شىَء ِإالَّ أَنى أُِحب اللَّه ورسولَه      .» وماذَا أَعددت لَها     «  عِن الساعِة ، فَقَالَ متى الساعةُ قَالَ       - �
 قَالَ. » أَنت مع من أَحببت  « - �  -قَالَ أَنس فَما فَِرحنا ِبشىٍء فَرحنا ِبقَوِل النِبى  . » أَنت مع من أَحببت     « فَقَالَ  

     ِبىالن ا أُِحبفَأَن سأَن-  � -                  اِلِهمملْ ِبِمثِْل أَعمأَع ِإنْ لَمو ، ماهى ِإيبِبح مهعو أَنْ أَكُونَ مجأَرو ، رمعكٍْر وا بأَبو .. 

٣٦٨  
وما أَعددت ِللساعِة « ا رسولَ اللَِّه متى الساعةُ قَالَ  فَقَالَ ي- � -عن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ جاَء رجلٌ ِإلَى رسوِل اللَِّه    و 
 -قَالَ أَنس فَما فَِرحنا بعد اِإلسالَِم فَرحا أَشد ِمن قَوِل النِبى            . »فَِإنك مع من أَحببت     « قَالَ حب اللَِّه ورسوِلِه قَالَ      . »
� - »  م كفَِإن    تببأَح نم لْ         . »عمأَع ِإنْ لَمو مهعو أَنْ أَكُونَ مجفَأَر رمعكٍْر وا بأَبو ولَهسرو اللَّه ا أُِحبفَأَن سقَالَ أَن

اِلِهمم٣٦٩. ِبأَع. 
 عمر بِن الْخطَّاِب فَقَالَ لَه عمر يا رسولَ اللَِّه َألنت            وهو آِخذٌ ِبيدِ   - �  -كُنا مع النِبى    : عن عبِد اللَِّه بِن ِهشاٍم قَالَ     و

الَ والَِّذى نفِْسى ِبيِدِه حتى أَكُونَ أَحب ِإلَيـك ِمـن   «  :- �  -فَقَالَ النِبى . أَحب ِإلَى ِمن كُلِّ شىٍء ِإالَّ ِمن نفِْسى       
 فِْسكن « .مع فِْسى فَقَالَ لَهن ِمن ِإلَى بأَح تاللَِّه َألناآلنَ و هفَِإن ر . ِبىفَقَالَ الن-  � - : » رما ع٣٧٠» اآلنَ ي،  

 اللَّـِه    فَقَالَ يا رسولَ   - �  - رضى اهللا عنه جاَء رجلٌ ِإلَى رسوِل اللَِّه          -عن أَِبى واِئٍل قَالَ قَالَ عبد اللَِّه بن مسعوٍد          و
        لَما ومقَو بٍل أَحجقُولُ ِفى رت فولُ اللَِّه      كَيسفَقَالَ ر ِبِهم قلْحي-  � - »      بأَح نم عُء مرالْم «. 

٣٧١.  

                                                 
  ) ١٥ (صحيح البخارى-  ٣٦٧
    . )٣٦٨٨ (- املكرت -صحيح البخارى -٣٦٨
  ) ٦٨٨١ (صحيح مسلم - ٣٦٩
  ) ٦٦٣٢ (صحيح البخارى - ٣٧٠
   )٦١٦٩ (- املكرت -صحيح البخارى - ٣٧١



 ٣١٥

 من رِضى ِباللَِّه ربـا  ذَاق طَعم اِإلمياِن« :يقُولُ  - � -عِن الْعباِس بِن عبِد الْمطَِّلِب أَنه سِمع رسولَ اللَِّه         و
  .٣٧٢ .»وِباِإلسالَِم ِدينا وِبمحمٍد رسوالً 

ثَالَثٌ من كُن ِفيِه وجد حالَوةَ اِإلمياِن أَنْ يكُونَ اللَّه ورسولُه أَحب ِإلَيـِه ِممـا                «  قَالَ   - �  -عن أَنٍس عِن النِبى     و
  . ٣٧٣» يِحب الْمرَء الَ يِحبه ِإالَّ ِللَِّه ، وأَنْ يكْره أَنْ يعود ِفى الْكُفِْر كَما يكْره أَنْ يقْذَف ِفى الناِر ِسواهما ، وأَنْ

 اهللا عـز  ىفيستلذ الطاعة ويتحمل املشاقة يف رض، قه اهللا تعاىل لذلك ذاق طعم اإلميان ووجد حالوتهوالشك أن من وفَّ 
وأحبه، ومن أحبه مـن قلبـه       ، ؛ ألنه رضي به رسوالً     � وال يسلك إال ما يوافق شريعة حممد        ،  � له  وجل ورسو 

  :؛ وهلذا قال القائل � صدقاً أطاعه 
ــصي  ــه تع ــت تاإلل ــر حظْوأن ــه به  

 

ــاسِ   ــري يف القيـ ــذا لعمـ ــديعهـ    بـ
 

 ــلــو كــان حبصــادقاً ألطعتــه ك   
 

ــبإن املُ  ــن يحـ ــ ملـ ــع مبِحـ   ٣٧٤طيـ
 

يف ، والتأدب بآدابـه  ، واجتناب نواهيه ، وامتثال أوامره ، واتباع سنته ،  � تظهر يف االقتداء به      � مات حمبته   وعال
وإال مل يكن صادقاً يف حبه ويكون       ، وآثر موافقته ، وال شك أن من أحب شيئاً آثره      ، ويف العسر واليسر  ، الشدة والرخاء 

٣٧٥عياًمد.  
قُلْنا ِلمن قَالَ   » الدين النِصيحةُ   «  قَالَ   - � -عن تِميٍم الداِرى أَنَّ النِبى      فه؛  النصيحة ل : وال شك أن من عالمات حمبته     

 »  ِتِهمامعو ِلِمنيسِة الْمَألِئموِلِه وسِلراِبِه وِلِكتوِل اللَّه  .٣٧٦»ِللَِّه وسة ِلرِصيحا النـا    �  أَمسلَـى الرِديقه عـصلَة ، فَت
            ، الَـاهو ـنالَـاة مومو ، اهادع ناة مادعما ، وتيما ويِتِه حرصنيه ، وهنِرِه وته ِفي أَمطَاعاَء ِبِه ، وا جِميِع مان ِبجالِْإميو

            نته ، ووعثّ دبته ، ونساء طَِريقَته ويِإحِقريه ، ووتقّه ، وظَام حِإعا ،          ولُومهة عِتثَاراسا ، وهنة عمهفْي التنته ، وِريعِر شش
والتفَقُّه ِفي معاِنيها ، والدعاء ِإلَيها ، والتلَطُّف ِفي تعلُّمها وتعِليمها ، وِإعظَامها ، وِإجلَاهلَا ، والتأَدب ِعنـد ِقراَءَـا ،                      

 اك عسالِْإمـل               وة أَهبحماِبِه ، وب ِبآدأَدالتلَاِقِه ، ولُّق ِبأَخخالتا ، وهِإلَي اِبِهمِتسا ِلانلهلَال أَهِإجِر ِعلْم ، ويا ِبغالْكَلَام ِفيه ن
  .٣٧٧صحابه ، ونحو ذَِلك بيته وأَصحابه ، ومجانبة من ِابتدع ِفي سنته ، أَو تعرض ِلأَحٍد ِمن أَ

  .احترامه وتوقريه ونصرته  وجوب -خامساً

                                                 
  )١٦٠(صحيح مسلم  - ٣٧٢
   )١٦ (- املكرت -صحيح البخارى -  ٣٧٣
  .٢/٥٦٣ و٢/٥٤٩  � الشفاء بتعريف حقوق املصطفى - ٣٧٤
  .٥٨٢– ٢/٥٧١  �  ىالشفاء بتعريف حقوق املصطف: انظر - ٣٧٥
  ) ٢٠٥(صحيح مسلم - ٣٧٦

-
 ٢/٥٨٢ للقاضي حيـاض   � الشفاء بتعريف حقوق املصطفي   و ١٤٤ص  / ١ ج -شرح النووي على مسلم  ٣٧٧
-٥٨٤.  



 ٣١٦

ِلتؤِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وتعزروه وتوقِّروه وتـسبحوه  {: اليت أوجبها اهللا يف كتابه قال تعاىل � فإن هذا من حقوق النيب      
يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تقَدموا بين يدِي اللَِّه ورسوِلِه واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّـه                {: وقال تعاىل    ، سورة الفتح  ٩} بكْرةً وأَِصيلًا 
ِليمع ِميعسورة احلجرات١} س  ،  

الَِّذين يتسلَّلُونَ ِمنكُم ِلواذًا فَلْيحذَِر الَِّذين لَا تجعلُوا دعاء الرسوِل بينكُم كَدعاء بعِضكُم بعضا قَد يعلَم اللَّه { وقال تعاىل   
أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَن تأَم ناِلفُونَ عخسورة النــور٦٣} ي .  

بعد موته ،    �   واعلم أن حرمة النيب   : " قال القاضي عياض    ،وتوقريه الزم كحال حياته     ، بعد موته  � وحرمة النيب   
، وذكر حديثه وسنته ، ومساع امسه وسـريته ،   � وتوقريه وتعظيمه ، الزم كما كان حال حياته ، وذلك عند ذكره          

  .٣٧٨" ومعاملة آله وعترته ، وتعظيم أهل بيته وصحابته 
فيعة على ما تقدم بيان     اإلقرار له مبا ثبت يف حقه من املناقب اجلليلة واخلصائص السامية والدرجات العالية الر              وكذلك  

والتصديق بكل ذلك والثناء عليه به ونشره يف الناس ،          . بعضها يف أول هذا املبحث وغري ذلك مما دلت عليه النصوص            
  .وتعليمه للصغار وتنشئتهم على حمبته وتعظيمه ومعرفة قدره اجلليل عند ربه عز وجل 

  .  � الصالة عليه  -سادسا
 سـورة  ٥٦} ه وملَاِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي يا أَيها الَِّذين آمنوا صلُّوا علَيـِه وسـلِّموا تـسِليما         ِإنَّ اللَّ {:  تعاىل هللاقال ا 

  .األحزاب
نَ فَقُولُوا ِمثْلَ ما يقُولُ ثُم صـلُّوا  ِإذَا سِمعتم الْمؤذِّ« : يقُولُ   - � -عن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْعاِص أَنه سِمع النِبى           و

علَى فَِإنه من صلَّى علَى صالَةً صلَّى اللَّه علَيِه ِبها عشرا ثُم سلُوا اللَّه ِلى الْوِسيلَةَ فَِإنها منِزلَةٌ ِفى الْجنِة الَ تنبِغى ِإالَّ ِلعبـٍد    
  . ٣٧٩» وأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا هو فَمن سأَلَ ِلى الْوِسيلَةَ حلَّت لَه الشفَاعةُ ِمن ِعباِد اللَِّه

 «قَالَ أَبو سِعيٍد    . »الْبِخيلُ من ذُِكرت ِعنده ثُم لَم يِصلِّ علَى         «  قَالَ   - � -عن  عِلى بِن حسيٍن عن أَِبيِه أَنَّ النِبى          و
 لَىلِّ عصي ٣٨٠ .كَِثرياً � » فَلَم    

         ِبىِن النةَ رضى اهللا عنه عريرأَِبى ه نقَالَ   - � - ع  »            ِهمِبيلَى نلُّوا عصي لَمِفيِه و وا اللَّهذْكُري ا لَمِلسجم مقَو لَسا جم
مهذَّباَء عةً فَِإنْ شِتر ِهملَيِإالَّ كَانَ ع ملَه اَء غَفَرِإنْ ش٣٨١. » و،  

  ٣٨٢“ني يف األرض يبلغوين من أميت السالمحإن هللا مالئكة سيا”:  � وقال 
يا رسولَ اللَِّه ما كُنـت  : فَِقيلَ لَه . »آِمني آِمني آِمني    « : ارتقَى الِْمنبر فَقَالَ     - � -أَنَّ رسولَ اللَِّه    : عن أَِبى هريرةَ    و

رِغم أَنف عبٍد دخلَ علَيِه رمضانُ فَلَم يغفَر لَه فَقُلْت آِمني ، ثُم قَالَ              : قَالَ ِلى جبرِئيلُ علَيِه السالَم      « :تصنع هذَا؟ فَقَالَ    

                                                 
  .٦١٢ و٢/٥٩٥شفاء ال - ٣٧٨
  ) ٨٧٥ (صحيح مسلم - ٣٧٩
  صحيح ) ١٧٦٢  (مسند أمحد- ٣٨٠
  احلسرة والندامة: الترة = صحيح  )   ٣٧٠٨ (سنن الترمذى- ٣٨١
  .١/٢٧٤ األلباين يف صحيح النسائي هوصحح، ٣/٤٣النسائي -  ٣٨٢



 ٣١٧

 :           ثُم ، آِمني فَقُلْت كلَيلِّ عصي فَلَم هدِعن تٍد ذُِكربع فأَن ِغمقَالَ   ر  :          ا فَلَـممهـدأَح ِه أَوياِلدو كرٍد أَدبع فأَن ِغمر
 آِمني ةَ فَقُلْتنِل الْجخد٣٨٣. »ي  

. »د علَيِه السالَم    ما ِمن أَحٍد يسلِّم علَى ِإالَّ رد اللَّه علَى روِحى حتى أَر           «  قَالَ   - � -عن أَِبى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه       و
٣٨٤.  

مواطن كثرية ذكر منها اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل واحداً وأربعني موطناً منها على سـبيل                  � وللصالة على النيب    
ويف ، وعند الـدعاء ، وعند اإلقامة، وبعد إجابة املؤذن، وعند اخلروج منه، عند دخول املسجد  � الصالة عليه   : املثال

ويف ، وعند اجتماع القوم قبـل تفـرقهم    ، يوم اجلمعة  الصالة، ويف صالة اجلنازة، ويف الصباح واملساء، ويف           يف التشهد
وعلـى  ، وآخر دعاء القنوت، ويف أثناء صالة العيدين بني التكبريات   ،  امسه ةوعند كتاب ، كخطبيت صالة اجلمعة  : اخلطب

وغري ، وعقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه      ، ئد وطلب املغفرة  وعند اهلم والشدا  ، وعند الوقوف على قربه   ، الصفا واملروة 
  .٣٨٥ذلك من املواطن اليت ذكرها رمحه اهللا يف كتابه

  عن بريِد بِن أَِبى مريم قَالَ حدثَنا أَنس      إال حديث أنس رضي اهللا عنه لكفى       � ولو مل يرد يف فضل الصالة على النيب         
    اِلٍك قَالَ قَالَ رم نولُ اللَِّه   بس- � - : »             رشع هنع طَّتحاٍت ولَوص رشِه علَيع لَّى اللَّهةً صاِحدالَةً وص لَىلَّى عص نم

  . ٣٨٦» خِطيئَاٍت ورِفعت لَه عشر درجاٍت 
  . � وجوب التحاكم إليه والرضي حبكمه  -سابعاً 

ِذين آمنواْ أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم فَِإن تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللِّه                يا أَيها الَّ  {:  قال اهللا تعاىل  
  ء سورة النسا٥٩} والرسوِل ِإن كُنتم تؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً

                      ِهملَ ِإلَيزا ناِس مِللْن نيبي هوِلِه ، َألنسِة رِبِإطَاعاِبِه ، وِل ِبِكتمِبالعالَى ، وعِتِه تِبِإطَاع ِمِننيالَى املُؤعاُهللا ت رأمِة يِذِه اآليِفي هو
         ، هاِمرأَوو ُعرِن اِهللا شلِّغُ عبيِد اِهللا ، وِعن ِمن             ـنٍد ، ِممناٍء جسؤراٍء ورأُمكَّاٍم وح ِر ، ِمنِلي األمِة أُواُهللا ِبِإطَاع رأْما يكَم 

 أنْ يكُونوا   يرِجع الناس إلَيِهم ِفي احلَاجاِت ، واملَصاِلِح العامِة ، فَهؤالِء إذَا اتفَقُوا علَى أَمٍر وجب أنْ يطَاعوا ِفيِه ، ِبشرطِ                   
أُمناَء ، وأنْ الَ يخاِلفُوا أَمر اِهللا ، والَ سنةَ نبيِه الِتي عِرفَت ِبالتواتِر ، وأنْ يكُونوا مختاِرين ِفي بحـِثِهم ِفـي اَألمـِر ،                          

  .وِذِه واتفَاِقِهم علَيِه غَير مكْرِهني علَيِه ِبقُوِة أَحٍد أَو نفُ
وكُلُّ ما اختلَف ِفيِه املُسِلمونَ فَِمن الواِجِب رده إىل ِكتاِب اِهللا ، وسنِة رسوِلِه ، ومن لَم يفْعلْ ذَِلك ، ويحـتِكم إلَـى                        

  .ِكتاِب اِهللا وسنةَ نِبيِه ، فَلَيس مؤِمناً ِباِهللا والَ ِباليوِم اآلِخِر 
آالً  ومةً واِقبع نسأَحو لَه ريخ وِلِه ، فَذَِلكسِة رنسِع اِهللا ، ورِكم إىل شتحي نأِْويالً ( مت (   عرـشي الَى لَـمعألنَّ اَهللا ت ،

نمِع يرِتكَاِم إىل الشاالحو ، مهتفَعنمو مهتلَحصا ِفيِه ماِس إالَّ مالَِل ِللنالضِع وازني إلَى التداملُؤ ِتالفاالخ ٣٨٧.ع  

                                                 
  صحيح )٨٧٦٧ (٣٠٤ص  / ٤السنن الكربى للبيهقي ج  -  ٣٨٣
  صحيح)  ٢٠٤٣ (سنن أىب داود- ٣٨٤
  . لإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل � م ألنااراجع كتاب جالء األفهام يف الصالة والسالم على خري  --  ٣٨٥
  صحيح) ١٣٠٥ (سنن النسائى  ٣٨٦
  )٥٥٢ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٣٨٧
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فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي أَنفُِسِهم حرجا ممـا قَـضيت                    {: وقال تعاىل   
   سورة النساء ٦٥} ويسلِّمواْ تسِليما

 ، اِفِقنياملُن ِمن ماثَلَهم نموِل ، وساكُِم إىل الرحِن التوا عِغبر الِذين لَى أنَّ أولَِئكِة عسِة املُقَدفِْسِه الكَِرميالَى ِبنعاُهللا ت قِْسمي
  :  كَملَت لَهم ثَالثُ ِخصاٍلإالّ إذَا) أَي إميانَ ِإذْعاٍن وانِقياٍد ( الَ يؤِمنونَ إمياناً حقّاً 

- احلَق هجا وِفيه ملَه ِبنيالَ يا ، وونَ ِفيهِصمتخا الِتي يايولَ ِفي القَضسوا الركِّمحأنْ ي .  
اً تاماً دونَ اِمتعاٍض ِمن قَبوِلِه والعمِل ِبِه ،  أالّ يِجدوا ِضيقاً وحرجاً ِمما يحكُم ِبِه ، وأنْ تذِْعن نفُوسهم ِلقَضاِئِه ، إذْعان-

 رِفيِه اخلَيو احلَق هَألن.  
  ٣٨٨. أنْ ينقَادوا ويسلِّموا ِلذَِلك احلُكِْم ، موِقِنني ِبِصدِق الرسوِل ِفي حكِْمِه ، وِبِعصمِتِه عِن اخلَطَأ -

 ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجاً ِممـا قَـضيت              فَال وربك « : وقوله تعاىل   
هو بيان لإلميان الذي يقبل من هؤالء الضالني الذين يريدون العودة إىل اللّه ، فإم ال حيـسبون ىف                   . »ويسلِّموا تسِليماً   
يرتلوا على حكم اللّه ، فيما يكون بينهم من خالف ، فذلك هو الدستور الذي ال يكون املؤمن مؤمنـا                    املؤمنني ، حىت    

حىت يستقيم عليه ، ويتقبل حكمه فيه ، بقلب مطمئن ، ونفس راضية ، ولو كان ذلك خمالفا هلواه ، مفوتـا ملـصلحة            
يب هلواه ، ويلتقى مع رغباته ، فذلك هو النفاق          أما أن يأخذ من حكم اللّه ما يرضيه ، ويدع ما ال يستج            .. خاصة له   

  !مع اللّه ، ومع الرسول
وبغري هذا ال يكون إميـان ، وال        ..  إن اإلميان هو التسليم املطلق ألحكام اللّه ، والوالء املطلق لرسوله ، وما يقضى به                

  ! يعتد بدعوى من يدعيه
تشريف للنىب ، واستدعاء له إىل احلضرة العلية        » فَال وربك ال يؤِمنونَ     « : وىف إضافة النيب الكرمي إىل اللّه ىف قوله تعاىل          

فَـال  « : النافية ىف قولـه تعـاىل   » ال « و.. ليشهد هذا القسم العظيم ، وليكون شاهدا على هؤالء الضالني املنافقني      
  ٣٨٩.وقد فصل القسم بينهما.. »ك فَال ورب« : هي توكيد للنفي السابق للقسم يف قوله سبحانه » يؤِمنونَ 

  . � ويكون التحاكم إىل سنته وشريعته بعده 
.  يف أحكام الرسـول    - �  يف حياة الرسول     - إال أن يتحاكموا إىل منهج اللّه ممثال         - ابتداء   -إن الناس ال يؤمنون     

 بل ال بد من أن يتلقوا -وا مؤمنني  ليحسب-وباقيا بعده يف مصدريه القرآن والسنة بالبداهة وال يكفي أن يتحاكموا إليه     
  حكمه مسلمني راضني 

. إمنا هو حتكيم شريعته ومنهجه    .  هو حتكيم شخصه   - �  -وليس هناك جمال للوهم أو اإليهام بأن حتكيم رسول اللّه           
 - بكر    وذلك قول أشد املرتدين ارتدادا على عهد أيب        - �  -وإال مل يبق لشريعة اللّه وسنة رسوله مكان بعد وفاته           

وهو جمرد عدم الطاعة للّـه      . بل قاتلهم على ما هو دونه بكثري      :  وهو الذي قاتلهم عليه قتال املرتدين        -رضي اللّه عنه    
أن » اإلسـالم «وإذا كان يكفي إلثبـات      ! ورسوله ، يف حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسول اللّه فيها ، بعد الوفاة             

هذا ، ما مل يصحبه الرضى النفسي ، والقبول » اإلميان«فإنه ال يكفي يف .. ه يتحاكم الناس إىل شريعة اللّه وحكم رسول
  ! القليب ، وإسالم القلب واجلنان ، يف اطمئنان

                                                 
  )٥٥٨ / ١ (-أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٣٨٨
  )٨٢٧ / ٣ (-التفسري القرآين للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٨٩
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قبل ادعاء اإلسالم وادعاء ! فلتنظر نفس أين هي من اإلسالم وأين هي من اإلميان   .. وهذا هو اإلميان    .. هذا هو اإلسالم    
  ٣٩٠!اإلميان

والذين يزعمون ألنفسهم أو  . اإلميان ، وعدم حتكيم شريعة اللّه ، أو عدم الرضى حبكم هذه الشريعة            فما ميكن أن جيتمع     
إمنا يـدعون   .. مث هم ال حيكمون شريعة اللّه يف حيام ، أو ال يرضون حكمها إذا طبق عليهم                 » مؤمنون«لغريهم أم   

فليس األمر يف هذا هو أمر عـدم حتكـيم          . » ِبالْمؤِمِنني وما أُولِئك «: دعوى كاذبة وإمنا يصطدمون ذا النص القاطع        
شريعة اللّه من احلكام فحسب بل إنه كذلك عدم الرضى حبكم اللّه من احملكومني ، خيرجهم من دائرة اإلميان ، مهمـا                      

  ٣٩١.ادعوه باللسان
   بلغ الرسالة ، وأدى األمانة ، ونصح لألمة � وجوب اإلميان بأن الرسول  -ثامنا
الْيـوم  { : قـال تعـاىل   .  من خري إال ودل األمة عليه ورغبها فيه ، وما من شر إال وى األمة عنه وحذرها منه           فما

  ) .٣: املائدة (} أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْإسلَام ِدينا 
ذا الدين يستعرض موكب اإلميان ، وموكب الرساالت ، وموكب الرسل ، منـذ              أمام إكمال ه  : إن املؤمن يقف أوال     

.. رسالة النيب األمي إىل البشر أمجعني       .  إىل هذه الرسالة األخرية    - آدم عليه السالم     -فجر البشرية ، ومنذ أول رسول       
. لطريق ، على طول الطريـق     ويرى معامل ا  . موكب اهلدى والنور  . يرى هذا املوكب املتطاول املتواصل    .. فماذا يرى؟   

 إمنا جـاءت    - قبل الرسالة األخرية     -ويرى كل رسالة    .  إمنا أرسل لقومه   - قبل خامت النبيني     -ولكنه جيد كل رسول     
ومن مث كانت كل تلك الرسـاالت حمكومـة         .. رسالة خاصة ، موعة خاصة ، يف بيئة خاصة          .. ملرحلة من الزمان    

 وكلها تدعو إىل عبودية واحدة      - فهذا هو التوحيد     -كلها تدعو إىل إله واحد      .. ف  بظروفها هذه متكيفة ذه الظرو    
 فهذا هو - وكلها تدعو إىل التلقي عن هذا اإلله الواحد والطاعة هلذا اإلله الواحد              - فهذا هو الدين     -هلذا اإلله الواحد    

  ..حالة البيئة وحالة الزمان والظروف  ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة اجلماعة و-اإلسالم 
ال موعـة   » لإلنسان«حىت إذا أراد اللّه أن خيتم رساالته إىل البشر أرسل إىل الناس كافة ، رسوال خامت النبيني برسالة                   

مـن وراء الظـروف     » اإلنـسان «رسالة ختاطب   .. من األناسي يف بيئة خاصة ، يف زمان خاص ، يف ظروف خاصة              
ِفطْرت اللَِّه الَِّتي فَطَر النـاس      «: زمنة ألا ختاطب فطرة اإلنسان اليت ال تتبدل وال تتحور وال يناهلا التغيري              والبيئات واأل 

       مالْقَي ينالد لِْق اللَِّه ذِلكِديلَ ِلخبها ال تلَيمن مجيع أطرافها   » اإلنسان«وفصل يف هذه الرسالة شريعة تتناول حياة        .. » ع
كل جوانب نشاطها وتضع هلا املبادئ الكلية والقواعد األساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغري الزمان واملكـان                 ، ويف   

وكذلك كانت هـذه    .. وتضع هلا األحكام التفصيلية والقوانني اجلزئية فيما ال يتطور وال يتحور بتغري الزمان واملكان               
منذ تلك الرسالة إىل آخر الزمان      » اإلنسان«توية كل ما حتتاج إليه حياة       الشريعة مببادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية حم     

من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات ، لكي تستمر ، وتنمو ، وتتطور ، وتتجدد حول هذا احملور وداخل هذا                   
ورِضـيت لَكُـم   . تممت علَيكُم ِنعمِتيوأَ. الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم«:  للذين آمنوا   - سبحانه   -وقال اللّه   .. اإلطار  

  ..» الِْإسالم ِديناً
 مبعناه -ومل يعد للمؤمن أن يتصور أن ذا الدين     .. فهذا هو الدين    .. فأعلن هلم إكمال العقيدة ، وإكمال الشريعة معا         

وإال ..  تستدعي التطوير أو التحوير      وال حملية أو زمانية   . وال قصورا يستدعي اإلضافة   .  نقصا يستدعي اإلكمال   -هذا  
                                                 

  )٦٨٧ / ٢ (-ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٩٠
  )٨٩٥ / ٢ (-ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٩١
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إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيـه        ! فما هو مبؤمن وما هو مبقر بصدق اللّه وما هو مبرتض ما ارتضاه اللّه للمؤمنني              
يف كل زمان ويف كل مكان     » لإلنسان« شريعة الدين الذي جاء      - بشهادة اللّه    -القرآن ، هي شريعة كل زمان ، ألا         

  .ة من بين اإلنسان ، يف جيل من األجيال ، يف مكان من األمكنة ، كما كانت جتيء الرسل والرساالتال جلماع
واملبادئ الكلية جاءت لتكون هي اإلطار الذي تنمو يف داخله احلياة البشرية            . األحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي     

ويعلم من خلـق هـو      » اإلنسان«واللّه الذي خلق    ! ميانإىل آخر الزمان دون أن خترج عليه ، إال أن خترج من اطار اإل             
  .الذي رضي له هذا الدين احملتوي على هذه الشريعة

إن شريعة األمس ليست شريعة اليوم ، إال رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من اللّه حباجات اإلنـسان وبـأطوار    : فال يقول   
  .ملؤمنني ، بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخمة اهلائلةأمام إمتام نعمة اللّه على ا: ويقف املؤمن ثانيا ! اإلنسان

ال وجود له قبل أن يعرف إهلـه        » فاإلنسان«. يف احلقيقة ، كما متثل نشأته واكتماله      » اإلنسان«النعمة اليت متثل مولد     
 أن يعرف نفسه ودوره     وقبل. وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفه له هذا الدين           . كما يعرفه هذا الدين له    

  .يف هذا الوجود وكرامته على ربه ، كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه
ال وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة اللّه وحده وقبل أن ينال املساواة احلقيقية بـأن تكـون                     » اإلنسان«و

  .نهشريعته من صنع اللّه وبسلطانه ال من صنع أحد وال بسلطا
إنه بدون هذه املعرفـة     .. » اإلنسان«ذه احلقائق الكربى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد           » اإلنسان«إن معرفة   

ولكنـه ال يكـون     ! يف طريقه إىل التكوين   » مشروع إنسان «أو أن يكون    » حيوانا«على هذا املستوي ميكن أن يكون       
  ..احلقائق الكبرية كما صورها القرآن يف أكمل صورة لإلنسان ، إال مبعرفة هذه » اإلنسان«

وإن حتقيق هذه الصورة    » ١«! واملسافة بعيدة بعيدة بني هذه الصورة ، وسائر الصور اليت اصطنعها البشر يف كل زمان              
 حيققها له وهو خيرجه بالتصور االعتقادي ، يف اللّه  .. كاملة  » إنسانيته» «لإلنسان«يف احلياة اإلنسانية ، هلو الذي حيقق        

» التـصور «ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ، من دائرة احلس احليواين الذي ال يدرك إال احملسوسات ، إىل دائرة                   
عامل املادة وعامل ما وراء املادة      .. عامل الشهادة وعامل الغيب     . اإلنساين ، الذي يدرك احملسوسات وما وراء احملسوسات       

  !ودوينقذه من ضيق احلس احليواين احملد.. 
 وحيققها له وهو خيرجه بتوحيد اللّه ، من العبودية للعباد إىل العبودية للّه وحده ، والتساوي والتحرر واالستعالء أمـام                    

فإىل اللّه وحده يتجه بالعبادة ، ومن اللّه وحده يتلقى املنهج والشريعة والنظام ، وعلى اللّه وحده يتوكل                  . كل من عداه  
ا له ، باملنهج الرباين ، حني يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه ، وجيمع طاقته للخري والبنـاء                 وحيققه.. ومنه وحده خياف      

  ! واالرتقاء ، واالستعالء على نوازع احليوان ، ولذائذ البهيمة وانطالق األنعام
 -ذق ويالـا     وال يدرك حقيقة نعمة اللّه يف هذا الدين ، وال يقدرها قدرها ، من مل يعرف حقيقة اجلاهلية ومن مل ي                    

..  فهذا الذي عرف اجلاهلية وذاق ويالا -واجلاهلية يف كل زمان ويف كل مكان هي منهج احلياة الذي مل يشرعه اللّه        
هو الذي حيس ويشعر ، ويرى ويعلم ، ويدرك ويتذوق حقيقة           .. ويالا يف التصور واالعتقاد ، وويالا يف واقع احلياة          

  ..نعمة اللّه يف هذا الدين 
الذي يعرف ويعاين ويالت الضالل والعمى ، وويالت احلرية والتمزق ، وويالت الـضياع واخلـواء ، يف معتقـدات                 

  . هو الذي يعرف ويتذوق نعمة اإلميان.. اجلاهلية وتصوراا يف كل زمان ويف كل مكان 
تفريط واإلفراط يف كل أنظمة والذي يعرف ويعاين ويالت الطغيان واهلوى ، وويالت التخبط واالضطراب ، وويالت ال       

  . احلياة اجلاهلية ، هو الذي يعرف ويتذوق نعمة احلياة يف ظل اإلميان مبنهج اإلسالم
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ألن مدلوالا كانـت    . ولقد كان العرب املخاطبون ذا القرآن أول مرة ، يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه الكلمات             
  .. القرآن متمثلة يف حيام ، يف ذات اجليل الذي خوطب ذا

. وذاقوا أخالقها الفردية واجلماعيـة    . وذاقوا أوضاعها االجتماعية  . ذاقوا تصوراا االعتقادية  .. كانوا قد ذاقوا اجلاهلية     
  .وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة اللّه عليهم ذا الدين وحقيقة فضل اللّه عليهم ومنته باإلسالم

 كما فـصلنا ذلـك يف       -سفح اجلاهلية وسارم يف الطريق الصاعد ، إىل القمة السامقة           كان اإلسالم قد التقطهم من      
 فإذا هم على القمة ينظرون من عل إىل سائر أمم األرض من حوهلم نظـرم إىل ماضـيهم يف                    -مستهل سورة النساء    

  .جاهليتهم كذلك
ل ربوبية األصـنام ، واملالئكـة ، واجلـن ،           كان اإلسالم قد التقطهم من سفح اجلاهلية يف التصورات االعتقادية حو          

إىل أفق اإلميان بإله . والكواكب ، واألسالف وسائر هذه األساطري الساذجة واخلرافات السخيفة لينقلهم إىل أفق التوحيد
ال واسطة بينه وبني أحد والكل     . قريب جميب . عادل كامل . واحد ، قادر قاهر ، رحيم ودود ، مسيع بصري ، عليم خبري            

ومن مث حررهم من سلطان الكهانة ، ومن سلطان الرياسة ، يوم حررهم من سلطان الوهم                .. ه عباد ، والكل له عبيد       ل
  ..واخلرافة 

من الفوارق الطبقية ومن العادات الزرية ومـن        . وكان اإلسالم قد التقطهم من سفح اجلاهلية يف األوضاع االجتماعية         
ال كما هو سائد خطأ من أن احلياة العربية كانت متثـل            ( له قدر من السلطان      االستبداد الذي كان يزاوله كل من يأ      

  !).الدميقراطية
كان قد التقطهم   .. وكان اإلسالم قد التقطهم من سفح اجلاهلية يف التقاليد والعادات واألخالق والصالت االجتماعية              

قات اجلنسية الفوضوية ، والتربج واالخـتالط مـع         من سفح البنت املوءودة ، واملرأة املنكودة ، واخلمر والقمار والعال          
احتقار املرأة ومهانتها ، والثارات والغارات والنهب والسلب ، مع تفرق الكلمة وضعف احليلة أمام أي هجوم خارجي                  
جدي ، كالذي حدث يف عام الفيل من هجوم األحباش على الكعبة ، وختاذل وخذالن القبائل كلها ، هذه القبائل اليت                     

  !« بأسها بينها شديدا كان
 وكان اإلسالم قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها يف السفح ، يف كل جانب مـن جوانـب                

ومن مث كانوا يتذوقون ويـدركون      . عرف اجلاهلية وعرف اإلسالم   . عرف السفح وعرف القمة   . يف جيل واحد  . احلياة
  : معىن قول اللّه هلم 

  ..» كْملْت لَكُم ِدينكُم ، وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ، ورِضيت لَكُم الِْإسالم ِديناًالْيوم أَ«
 وعنايته ذه األمة ، - سبحانه -يقف أمام رعاية اللّه  .. أمام ارتضاء اللّه اإلسالم دينا للذين آمنوا        : ويقف املؤمن ثالثا    

وإن ..هو تعبري يشي حبب اللّه هلذه األمة ورضاه عنها ، حىت ليختار هلا منهج حياا                و.. حىت ليختار هلا دينها ويرتضيه      
  ..أستغفر اللّه .. هذه الكلمات اهلائلة لتلقي على عاتق هذه األمة عبئا ثقيال ، يكاىفء هذه الرعاية اجلليلة 

وإمنا هو جهد الطاقة يف     .. ياهلا أن تقدمه    فما يكاىفء هذه الرعاية اجلليلة من امللك اجلليل شيء متلك هذه األمة بكل أج             
وإمنا هو إدراك الواجب مث القيام مبا يستطاع منه ، وطلب املغفرة والتجاوز عن التقصري               .. شكر النعمة ، ومعرفة املنعم      

  .والقصور فيه
 حترص على االستقامة على     مث. إن ارتضاء اللّه اإلسالم دينا هلذه األمة ، ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا االختيار               

 ما رضيه اللّه له     - بله أن يرفض     -وإال فما أنكد وما أمحق من يهمل        .. هذا الدين جهد ما يف الطاقة من وسع واقتدار          
 جلرمية نكدة ال تذهب بغري جزاء ، وال يترك صاحبها ميضي ناجيا             - إذن   -وإا  ! .. ، ليختار لنفسه غري ما اختاره اللّه      
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ولقد يترك اللّه الذين مل يتخذوا اإلسالم دينا هلم ، يرتكبون ما يرتكبون وميهلهم إىل    .. ض ما ارتضاه له اللّه      أبدا وقد رف  
  ..فأما الذين عرفوا هذا الدين مث تركوه أو رفضوه .. حني 

هلهم أبـدا ، حـىت      فلن يتركهم اللّه أبدا ولن مي     .. واختذوا ألنفسهم مناهج يف احلياة غري املنهج الذي ارتضاه هلم اللّه            
  ٣٩٢!يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون

آلْفَقْر تخافُونَ والَِّذى نفِْسى    «  ونحن نذْكُر الْفَقْر ونتخوفُه فَقَالَ       - � -وعن أَِبى الدرداِء قَالَ خرج علَينا رسولُ اللَِّه         
صبا حتى الَ يِزيغَ قَلْب أَحٍد ِمنكُم ِإزاغَةً ِإالَّ ِهيه وايم اللَِّه لَقَد تركْتكُم علَى ِمثِْل الْبيضاِء لَيلُها                  ِبيِدِه لَتصبن علَيكُم الدنيا     

ى ِمثِْل الْبيـضاِء لَيلُهـا ونهارهـا         تركَنا واللَِّه علَ   - � -قَالَ أَبو الدرداِء صدق واللَِّه رسولُ اللَِّه        . »ونهارها سواٌء   
  ٣٩٣.سواٌء

 بالبالغ أصحابه يف أكرب جممع هلم يوم أن خطبهم يف حجة الوداع خطبته البليغة فبني هلـم مـا                     � وقد شهد للنيب    
ماَءكُم وأَمـوالَكُم حـرام     ِإنَّ دِ « قَالَ   � أن رسول اهللا    ...أوجب اهللا عليهم وما حرم عليهم فعن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه            

علَيكُم كَحرمِة يوِمكُم هذَا ِفى شهِركُم هذَا ِفى بلَِدكُم هذَا أَالَ كُلُّ شىٍء ِمن أَمِر الْجاِهِليِة تحت قَدمى موضوع وِدماُء                    
ن ِدماِئنا دم ابِن رِبيعةَ بِن الْحاِرِث كَانَ مسترِضعا ِفى بِنى سعٍد فَقَتلَته هذَيلٌ وِربا               الْجاِهِليِة موضوعةٌ وِإنَّ أَولَ دٍم أَضع مِ      

اللَّه ِفـى النـساِء فَـِإنكُم       الْجاِهِليِة موضوع وأَولُ ِربا أَضع ِربانا ِربا عباِس بِن عبِد الْمطَِّلِب فَِإنه موضوع كُلُّه فَاتقُوا                
              هونهكْرا تدأَح كُمشفُر وِطئْنأَنْ الَ ي ِهنلَيع لَكُمِة اللَِّه وِبكَِلم نهوجفُر ملَلْتحتاساِن اللَِّه وِبأَم نوهمذْتأَخ .   ذَِلك لْنفَِإنْ فَع

 ولَهن علَيكُم ِرزقُهن وِكسوتهن ِبالْمعروِف وقَد تركْت ِفيكُم ما لَن تِضلُّوا بعده ِإِن اعتصمتم فَاضِربوهن ضربا غَير مبرحٍ 
فَقَالَ ِبِإصبِعِه السبابِة   .  وأَديت ونصحت  قَالُوا نشهد أَنك قَد بلَّغت    . »وأَنتم تسأَلُونَ عنى فَما أَنتم قَاِئلُونَ       . ِبِه ِكتاب اللَّهِ  

  ٣٩٤"ثَالَثَ مراٍت . »اللَّهم اشهِد اللَّهم اشهد « يرفَعها ِإلَى السماِء وينكُتها ِإلَى الناِس 
: قَلِّب جناحيِه ِفي الْهواِء ، ِإال وهو يذَكِّرنا ِمنه ِعلْما ، قَـالَ              ، وما طَاِئر ي    � تركْنا رسولَ اللَِّه    : وعن أَِبي ذَر ، قَالَ      

  ٣٩٥.ما بِقي شيٌء يقَرب ِمن الْجنِة ، ويباِعد ِمن الناِر ، ِإال وقَد بين لَكُم:  � : فَقَالَ 
  .بال غلو وال تقصري  � إنزاله مكانته  -تاسعاً 
وهو صاحب املقام احملمود واحلـوض  ، وهو سيد األولني واآلخرين   ، وهو أفضل األنبياء واملرسلني   ، بد هللا ورسوله  فهو ع 
قُل الَّ أَقُولُ لَكُـم  {: ولكنه مع ذلك بشر ال ميلك لنفسه وال لغريه ضراً وال نفعاً إال ما شاء اهللا كما قال تعاىل                ، املورود

م الْغيب وال أَقُولُ لَكُم ِإني ملَك ِإنْ أَتِبع ِإالَّ ما يوحى ِإلَي قُلْ هلْ يستِوي اَألعمى والْبـِصري                   ِعنِدي خزآِئن اللِّه وال أَعلَ    
   سورة األنعام٥٠} أَفَالَ تتفَكَّرونَ
 ٢٢ن يِجريِني ِمن اللَِّه أَحد ولَن أَِجد ِمن دوِنِه ملْتحدا  قُلْ ِإني ل٢١َقُلْ ِإني لَا أَمِلك لَكُم ضرا ولَا رشدا   {: وقال تعاىل   

  سورة اجلن}
   سورة الزمر٣٠}  ِإنك ميت وِإنهم ميتونَ{ولكن دينه باٍق إىل يوم القيامكغريه من األنبياء  �  وقد مات 

                                                 
  )٨٤٢ / ٢ (-ىف ظالل القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٩٢
  صحيح لغريه )  ٩(وصحيح اجلامع  ) ٥ (- املكرت -سنن ابن ماجه - ٣٩٣
   )٣٠٠٩ (- املكرت - صحيح مسلم- ٣٩٤
  صحيح) ١٦٢٤) (٢١١ / ٢ (- الكبري للطرباين املعجم - ٣٩٥



 ٣٢٣

وذا يعلم أنه ال يستحق ،  سورة األنبياء٣٤} لْخلْد أَفَِإن مت فَهم الْخاِلدونَوما جعلْنا ِلبشٍر من قَبِلك ا   { : وقال تعاىل   
 الَ شـِريك لَـه   ١٦٢قُلْ ِإنَّ صالَِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللَِّه رب الْعـالَِمني  {العبادة إال اهللا وحده ال شريك له        

اْ أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلكوِلِمنيس١٦٣، ١٦٢: اآليتان، سورة األنعام }لُ الْم..  
، ذَات يوٍم فَصلَّى الْغداةَ ، ثُم جلَس حتى ِإذَا كَانَ ِمن الـضحى       � أَصبح رسولُ اللَِّه    : عن أَِبي بكٍْر الصديِق ، قَالَ       و

 حتى صلَّى اُألولَى ، والْعصر ، والْمغِرب ، كُلُّ ذَِلك ال يتكَلَّم حتى صـلَّى                ، ثُم جلَس مكَانه    � ضِحك رسولُ اللَِّه    
نعه ما شأْنه ؟ صنع الْيوم شيئًا لَم يـص         � سلْ رسولُ اللَِّه    : الِْعشاَء اآلِخرةَ ، ثُم قَام ِإلَى أَهِلِه ، فَقَالَ الناس َألِبي بكٍْر             

نعم ، عِرض علَي ما هو كَاِئن ِمن أَمِر الدنيا وأَمِر اآلِخرِة ، فَجِمع اَألولُونَ واآلخرونَ ِفي صـِعيٍد    : قَطُّ ، فَسأَلَه ، فَقَالَ      
   كَاد قرالْعو مطَِلقُوا ِإلَى آدى انتح ِلذَِلك اسالن اِحٍد ، فَفَِظعفَقَالُوا و ، مهلِْجمي  : طَفَاكاص تأَنِر وشو الْبأَب تأَن ، ما آدي

ِإنَّ اللَّه اصطَفَى { : قَد لَِقيت ِمثْلَ الَِّذي لَِقيتم ، انطَِلقُوا ِإلَى أَِبيكُم بعد أَِبيكُم ِإلَى نوٍح : اللَّه ، اشفَع لَنا ِإلَى ربك ، قَالَ    
اشفَع : فَينطَِلقُونَ ِإلَى نوٍح ، فَيقُولُونَ      : ، قَالَ    ] ٣٣سورة آل آية    [}دم ونوحا وآلَ ِإبراِهيم وآلَ ِعمرانَ علَى الْعالَِمني         آ

: َألرِض ِمن الْكَاِفِرين ديـارا ، فَيقُـولُ   لَنا ِإلَى ربك وأَنت اصطَفَاك اللَّه ، واستجاب لَك ِفي دعاِئك ، ولَم يدع علَى ا 
لَـيس ذَاكُـم   : فَيأْتونَ ِإبراِهيم ، فَيقُولُ : لَيس ذَاكُم ِعنِدي ، ولَِكِن انطَِلقُوا ِإلَى ِإبراِهيم ، فَِإنَّ اللَّه اتخذَه خِليال ، قَالَ     

     طَِلقُوا ِإلَى ملَِكِن انِدي ، وى         ِعنوسقُولُ ما ، فَيكِْليمت هكَلَّم ى ، فَِإنَّ اللَّهطَِلقُـوا ِإلَـى   : وسلَِكِن انِدي ، وِعن ذَاكُم سلَي
ا ِإلَى سيِد ولَِد    لَيس ذَاكُم ِعنِدي ، ولَِكِن انطَِلقُو     : ِعيسى ، فَِإنه يبِريُء اَألكْمه واَألبرص ويحِيي الْموتى ، فَيقُولُ ِعيسى            

فَينطَِلق ،  : ، فَلْيشفَع لَكُم ِإلَى ربكُم ، قَالَ         � آدم ، فَِإنه أَولُ من تنشق عنه اَألرض يوم الِْقيامِة ، انطَِلقُوا ِإلَى محمٍد               
فَينطَِلق ِبِه ِجبِريلُ ، فَيِخر سـاِجدا قَـدر         : ائْذَنْ لَه وبشره ِبالْجنِة ، قَالَ       : ه  فَآِتي ِجبِريلَ ، فَيأِْتي ِجبِريلُ ، فَيقُولُ اللَّه لَ        

      قُولُ اللَّهي ٍة ، ثُمعمقَالَ              : ج ، فَّعشت فَعاشو ، عمسقُلْ تو ، كأْسر فَعار ، دمحا مفَِإذَ   : ي ، هأْسر فَعرـِه   فَيبِإلَى ر ظَرا ن
       قُولُ اللَّهى ، فَيرٍة أُخعمج را قَداِجدس رقَالَ : خ ، فَّعشت فَعاشو ، عمسقُلْ تو ، كأْسر فَعار ، دمحا مي : قَعلَي بذْهفَي

أَي : فَيقُـولُ   : ه علَيِه ِمن الدعاِء شيئًا لَم يفْتحه علَى ِبشٍر قَطُّ ، قَالَ             فَيأْخذُ ِجبِريلُ ِبضبعيِه ، فَيفْتح اللَّ     : ساِجدا ، قَالَ    
                      ع ِردِلي هى ِإنتح ، رال فَخِة وامالِْقي موي ضاَألر هنع قشنت نلَ مأَوو ، رال فَخو ملَِد آدو ديِني سلْتعج ، بر  ضوالْح لَي

فَيِجيُء النِبي معه : ادعوا اَألنِبياَء ، قَالَ : ادعوا الصديِقني فَيشفَعونَ ، ثُم يقَالُ : َألكْثَر ِمما بين صنعاَء ، وأَيلَةَ ، ثُم يقَالُ 
فَيشفَعونَ ِلمن أَرادوا ، : ادعوا الشهداَء ، قَالَ : ، والنِبي لَيس معه أَحد ، ثُم يقَالُ الِْعصابةُ ، والنِبي معه الْخمسةُ والستةُ 

: ِباللَِّه شيئًا ، قَـالَ  أَنا أَرحم الراِحِمني ، ادخلُوا جنِتي من كَانَ ال يشِرك          : يقُولُ اللَّه   : فَِإذَا فَعلَِت الشهداُء ذَِلك ، قَالَ       
فَيِجدونَ ِفي الناِر رجال ، فَيقَالُ : انظُروا ِفي الناِر هلْ ِمن أَحٍد عِملَ خيرا قَطُّ ، قَالَ            : ثُم يقُولُ   : فَيدخلُونَ الْجنةَ ، قَالَ     

 قُولُ : لَها قَطُّ ؟ فَيريخ ِملْتلْ عأَ: ه رقُولُ ال ، غَيِع ، فَييِفي الْب اسالن اِمحأُس تي كُناِحِه ِإلَى : نمِدي كَِإسبوا ِلعِمحأَس
 ال ، غَير أَني أَمرت ولَـِدي ِإذَا : هلْ عِملْت خيرا قَطُّ ؟ ، فَيقُولُ       : عِبيِدي ، ثُم يخِرجونَ ِمن الناِر رجال آخر ، فَيقُولُ           

فَقَـالَ  : ِمت فَأَحِرقُوِني ِبالناِر ، ثُم اطْحنوِني حتى ِإذَا كُنت ِمثْلَ الْكُحِل ، فَاذْهبوا ِإلَى الْبحِر فَذَروِني ِفي الريِح ، قَالَ                     
  ؟ قَالَ      : اللَّه ذَِلك لْتفَع قَالَ  : ِلم ، افَِتكخم قُولُ : ِمنِإلَى: فَي ظُرثَاِلـِه ،  انةَ أَمرشعو ِمثْلَه ِلٍك ، فَِإنَّ لَكظَِم ملِْك أَعم 
٣٩٦ .ِلم تسخر ِبي وأَنت الْمِلك ؟ فَذَِلك الَِّذي ضِحكْت ِمنه ِمن الضحى : فَيقُولُ : قَالَ 

 

  . سبهم أو الطعن فيهم بشيءحمبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه ومواالم مجيعا واحلذر من تنقصهم أو -عاشرا

                                                 
  صحيح)  ٣٣٢( مسند أيب عوانة- ٣٩٦



 ٣٢٤

 فإن اهللا قد أوجب على هذه األمة مواالة أصحاب نبيه وندب من جاء بعدهم إىل االستغفار هلم وسؤال اهللا أن ال جيعل                    
 لَنا وِلِإخواِننا   والَِّذين جاُءوا ِمن بعِدِهم يقُولُونَ ربنا اغِْفر      { : فقال بعد أن ذكر املهاجرين واألنصار       . يف قلوم غال هلم     

 ِحيمر ُءوفر كا ِإننبوا رنآم ا ِللَِّذينا ِغللْ ِفي قُلُوِبنعجلَا تاِن وا ِبالِْإميقُونبس وقال تعاىل يف حق ) . ١٠: احلشر (} الَِّذين
جاء يف تفـسري    ) . ٢٣: الشورى  (}  الْمودةَ ِفي الْقُربى     قُلْ لَا أَسأَلُكُم علَيِه أَجرا ِإلَّا     { : وأهل بيته    � قرابة رسوله   

   .٣٩٧"قل ملن اتبعك من املؤمنني ال أسألكم على ما جئتكم به أجرا إال أن تودوا قرابيت : " اآلية 
ا بين مكَّةَ والْمِدينِة فَحِمد اللَّه وأَثْنـى         يوما ِفينا خِطيبا ِبماٍء يدعى خم      - � -وعن زيِد بِن أَرقَم قَالَ قَام رسولُ اللَِّه         

أَما بعد أَالَ أَيها الناس فَِإنما أَنا بشر يوِشك أَنْ يأِْتى رسولُ ربى فَأُِجيب وأَنا تاِرك ِفـيكُم                  « علَيِه ووعظَ وذَكَّر ثُم قَالَ      
 ملُهِن أَوِسكُوا ِبِه       ثَقَلَيمتاساِب اللَِّه وذُوا ِبِكتفَخ ورالنى وداللَِّه ِفيِه الْه ابا ِكت« .  ِفيِه ثُـم غَّبراِب اللَِّه ولَى ِكتثَّ عفَح

  ٣٩٨.»ذَكِّركُم اللَّه ِفى أَهِل بيِتى وأَهلُ بيِتى أُذَكِّركُم اللَّه ِفى أَهِل بيِتى أُذَكِّركُم اللَّه ِفى أَهِل بيِتى أُ« قَالَ 
 � كما أوصى الـنيب     . باإلحسان إىل أهل بيته وأن يعرف هلم قدرهم وحقهم ، لقرم منه وشرفهم               � فأمر النيب   

           ِرىدِعيٍد الْخأَِبى س نهم وتنقصهم فعى عن سبا ورضى اهللا عنه     -بأصحابه خري -      ِبـىالَ  « - �  - قَالَ قَالَ الن
 ِصيفَهالَ نو ِدِهمأَح دلَغَ ما با مبٍد ذَهِمثْلَ أُح فَقأَن كُمدأَنَّ أَح اِبى ، فَلَوحوا أَصبس٣٩٩»ت.   

وقرابته وأزواجه ومـا     � وقد كان من أعظم أصول أهل السنة اليت اجتمعت عليه كلمتهم حمبةُ أصحاب رسول اهللا                
ِإذَا رأَيت الرجلَ ينتِقص أَحدا ِمـن أَصـحاِب         : " قال أبو زرعةَ     ، فيهم إال عالمة الزيغ والضالل       كانوا يعدون الطعن  

 هـذَا الْقُـرآنَ     وِإنما أَدى ِإلَينا  ، والْقُرآنَ حق   ، ِعندنا حق    � وذَِلك أَنَّ الرسولَ    ، فَاعلَم أَنه ِزنِديق     � رسوِل اللَِّه   
والْجرح ِبِهم أَولَى وهم ، وِإنما يِريدونَ أَنْ يجرحوا شهودنا ِليبِطلُوا الِْكتاب والسنةَ  ،  � والسنن أَصحاب رسوِل اللَِّه     

  ٤٠٠"زناِدقَةٌ 
: ما لَهم ولَنا أَسأَلُ اللَّه الْعاِفيةَ ، وقَالَ ِلي         : سِمعت أَحمد بن حنبٍل يقُولُ      : ِني  وقَالَ عبد الْمِلِك بن عبِد الْحِميِد الْميمو      

  ٤٠١"ِبسوٍء فاتِهمه علَى الِْإسلَاِم  � يا أَبا الْحسِن ِإذَا رأَيت أَحدا يذْكُر أَصحاب رسوِل اللَِّه 
  

��������������  

                                                 
  )٥٢٧ / ٢١ (-تفسري الطربي  - ٣٩٧
   )٦٣٧٨ (- املكرت -صحيح مسلم - ٣٩٨
  النصف: النصيف -) ٣٦٧٣ (- املكرت -صحيح البخارى - ٣٩٩
٤٠٠ -  اِديدغِطيِب الْبِة ِللْخايوةُ ِفي ِعلِْم الر١٠٤(الِْكفَاي( 

  )١٩١٩(شرح أُصوِل االعِتقَاِد  - ٤٠١
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